
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.6 
din 30.01.2017 

privind aprobarea infiintarii Consiliului Comunitar Consultativ 

 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Vazand: 
-  expunerea de motive a primarului comunei Vladimirescu  
-  nota de fundamentare a compartimentului social din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu 

-  votul in unanimitate, de  17 voturi pentru, exprimat în şedinţa din 30.01.2017 de Consiliul local al 
comunei Vladimirescu 

 

 Având în vedere: 
-prevederile art.114 din Legea nr.272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului*) 
- prevederile art.3 alin.1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.50^2 din ORDONANŢĂ nr. 86 din 19 august 2004 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 

- prevederile art.6 lit. nn din Legea nr.292/2011 privind asistenţa sociala 
 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă infiintarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru sprijinirea activitatii de 
asistenta sociala si protectia copilului in comuna Vladimirescu avand urmatoarea component:  

     -Crişan Ioan-primar -presedinte 

 -Mag Mihai-viceprimar-Vicepresedinte 
 -Cristea Daciana –consilier compartiment social Primaria Vladimirescu 

 -Szakacs Malvina Andreea-consilier compartiment social Primaria Vladimirescu 

-Bercean-Negrean Petru-preot 
 -Nan Dacian –preot 

 -Muresan Teodor-preot 
 -Ardelean Oltean Ioan-preot 

 -Tomoiaga Daniela-director Scoala Gen. Vladimirescu 

 -Pica Claudiu-patron societate comerciala 
 -Dragan Alin-Seful Politiei comunala Vladimirescu 

 

Art.2. Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ pentru sprijinirea activitatii de asistenta 
sociala si protectia copilului in comuna Vladimirescu este asigurat de catre Cristea Daciana –
consilier compartiment social Primaria Vladimirescu si Szakacs Malvina Andreea-consilier în cadrul 
compartimentului social. 

 
Art.3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Comunitar 

Consultativ, anexa la prezenta hotarare. 
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Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 
- primarul comunei Vladimirescu  

- compartimentul social din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu 

- membrii Consiliului Comunitar Consultativ 
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad  

                        
 

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                               MAG MIHAI                                                                    SECRETAR 
                                                                                                                 OVIDIU TANASĂ 
                     
                   …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                        …………………………….…….. 
R.D.: T.O 


