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HOTARAREA nr. 3/28.01.2016
privind Reactualizarea Structurii Comisiei Comunitare Consultative
a comunei Roscani, jud. Iasi.

Consiliul local Roscani, întrunit în ședință ordinară, azi 28.01.2016,
Luand in dezbatere expunerea de motive privind Reactualizarea Structurii Comisiei
Comunitare Consultative a comunei Roscani, jud. Iasi.
Avand in vedere referatul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Roscani inregistrat la nr. 13/06.01.2016;
Prevederile art. 103, al.2 si 3, art. 113 si 114 din Legea nr. 272/2004 – privind protectia si
promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere Referatele de specialitate ale comisiilor din cadrul consiliului local Roscani.
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală;
Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes
public;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit c, alin 5 lit c, art. 115 alin 1 lit b şi art. 45 alin. (2) lit e
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat .

HOTĂRĂSTE:
Art.1 Se aproba reactualizarea Structurii Comunitare Consultative a Comunei Roscani,
Judetul Iasi , aceasta urmand a avea urmatoarea componenta :
Presedinte:
Voinescu Tiberiu, - preot Roscani;
Vicepresedinte: Voinescu Elena - Bogdana, director scoala;
Membrii:
Mihaela Petcu – Secretarul u.a.t Roscani;
Surugiu Mihai – viceprimarul comunei Roscani;
Pintilii Anca-Maria - consilier personal al primarului cu atributii pe
linie de asistenta sociala;
Alexandrescu Vasile, sef post politie Roscani;
Dr. Chiriță Mihaela - medic de familie ;
Lenta Ioan – consilier local ;
Baroncea Cristinel - consilier local;
Ghiorghiu Cristinel - reprezentant sat Radeni;
Asoltanei Marinela – reprezentant sat Roscani;
Art.2. Sediul Comisiei va fi sediul Primariei comunei Roscani;
Art.3. Se aproba regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Comunitare
Consultative Roscani conf. Anexei nr. 1, parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
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Art.4. Consiliul Local Roscani va asigura cheltuielile privind buna functionare a Comisiei
(rechizite, asigurare de transport in conditiile impuse de cazuistica, programe de formare in domeniul
asistentei sociale si protectia copilului).
Art.5. Secretariatul Structurii Comunitare Consultative va fi asigurat de dna Pintilii AncaMaria – consilier primar cu atributii de asistent social in cadrul u.a.t. Roscani ;
Art.6. Secretarul Primariei comunei Roşcani, judeţul Iaşi, va comunica in copie prezenta
hotarare primarului, persoanelor nominalizate la art.1, precum si Serviciului de control a legalitatii
actelor si Contenciosului administrativ din cadrul Institutiei Prefectului judetului Iasi.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local:

Aprofirei Dumitru
contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU MIHAELA
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