ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind actualizarea componenţei nominale a structurii comunitare consultative
de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii şi/adulţii.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară din 31.03.2010, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 471/26.02.2010, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 477/26.02.2010;
¾ referatul nr. 483/26.02.2010, întocmit de consilierul cu atribuţii de asistenţă social, Sorina Harabagiu ;
¾ art. 103 din Legea nr. 272/23.06.2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 489/01.03.2010;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de către cei 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi prezenţi la şedinţa
consiliului local de astăzi;
¾ art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- (1) Se aprobă actualizarea componenţei nominale a structurii comunitare consultative de
soluţionare a problemelor sociale ale copiilor şi/adulţilor, în următoarea componenţă:
1.-Preşedinte -Rădeanu Mihăiţă,
-consilier local;
2.-Secretar
-Harabagiu Sorina,
-consilier asistenţă socială;
3.-Membri:
-Balan Maria,
-medic de familie;
4.-Vieru Gabriela-Anca -medic de familie;
5.-Sturza Marius
-Şeful Postului de Poliţie;
6.-Mihăilă Vasile,
-preot paroh;
7.-Iftime Mihai,
-director coordonator şcoli;
8.-Rusu Lenuţa,
-învăţător;
9.-Săcăleanu Silvica,
-învăţător;
10.-Vătăvu Gheorghe,
-asistent maternal;
(2) Comisia astfel constituită se va întruni periodic, va deschide un registru în care va consemna
soluţionarea cazurile concrete, răspunzând nevoilor globale ale colectivităţii locale, potrivit legii.
Art.2.-Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de persoanele nominalizate la art.1.
Art.3.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii,
-Primarului comunei,
-Consiliului Judeţean Iaşi -D.G.A.S.P.C..
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate,
-va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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