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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 10  consilieri 

 

HOTARAREA NR.190 

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ  la nivelul municipiului 

Husi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia 

 

 

                 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind  constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ  si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

a acestuia; 

 raportul de avizare al  Comisiei  juridica si de disciplina, pentru 

administratie publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti .                              

 raportul de avizare al Comisiei  pentru invatamant, culte, tineret, 

turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie. 

In conformitate cu  prevederile  Legii Asistentei Sociale  nr. 292/201l  si 

 prevederile  art.113 si art.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului republicata; art. 36 alin. (2) litera d) coroborat 

cu art.36 alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 .(1) Se aproba constituirea  Consiliului Comunitar Consultativ , în 

următoarea componenţă: 

1. Boeru Sergiu      - consilier local – Consiliul Local al Municipiului Husi 

2. Alexandrache Ancuta                        - inspector SPLAS Husi 

3. Calinescu Teodora                       - şef Serviciu  SPLAS Husi 

4. Butiuc Luana Mihaela                       - medic specialist Spitalul  

                                                            „Dimitrie Castroian” Husi 
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5. Mardari Andrei Gabriel                      - referent SPLAS 

6. Miron Marcel                       - preot  Parohia „Sf.Toma” 

7. Marin Gica                                    -politist local Politia Locala  

                                                             a  Municipiului Husi 

8. Grajdan Maricica                                - asistent medical comunitar  

                                                              SPLAS Husi 

 

(2) - Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ a   municipiului 

Husi, va fi asigurat de d-na Alexandrache Ancuta – inspector SPLAS Husi. 

  

     Art.2 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Comunitar Consultativ a  municipiului Husi, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      

Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi  si Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Husi. 
 

 

                                                                              HUSI ,  31 octombrie   2014  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                Contrasemneaza, 

       Anton Cezar                                                        Secretarul municipiului Husi 

                                                                                            jr.Monica Dumitrascu 
 


