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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea actualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a 
Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia  

Consiliul Local al comunei Florica, județul Buzău; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului comunei Florica, judetul Buzău, înregistrată cu 
nr.79/06.11.2018;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu nr.84/06.11.2018; 

- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Florica, județul Buzău, înregistrat cu nr.39/07.11.2018; 

- prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului; 

- Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă 
socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului; 

- prevederile OUG nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative 
de personal- respectiv Anexa nr.3-	 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al 
compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunelor; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) și art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 
modificări și completări ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ, la nivelul 
comunei Florica,judetul Buzau, după cum urmează: 

Nr. 
crt.  

Nume și prenume Funcția în 
cadrul 
consiliului 

Profesia  

1 TIRIFAN IONEL Președinte  Viceprimar  

2 LUPU MARCELICA ADRIANA Secretar  Secretar UAT 

3 PREDA IRINA Membru  Director al Școlii Gimnaziale  
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4 POPA CORNEL Membru Sef Post Poliție comuna Florica 

5 ALDEA LENUTA Membru Consilier local 

6 MIHALCEA EDUARD Membru Preot 

9 PODEANU AURELIAN Membru Medic de familie 

10 CRISTINESCU NICOLAE Membru Consilier local 

11 CRISTINESCU OVIDIU Membru Administrator al SC RECOLTA SA 

 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Comunitar 
Consultativ, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului 
comunei Florica, Instituției Prefectului Județului Buzău, Compartimentului asistență socială 
și autoritate tutelară, Consiliului Comunitar Consultativ  în condițiile și termenele prevăzute 
de lege, prin grija secretarului comunei Florica, județul Buzău. 

   
     PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ                              
      Consilier local,                       Secretar delegat,                    
              Aldea Lenuta                               Lupu Marcelica Adriana    
  

 

  

 

           

NR. 39 

FLORICA 20.11.2018 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Florica în ședința ordinară din data de 
20.11.2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) cu un număr de __ voturi „pentru”, ___ voturi 
„împotrivă” și ___ abțineri, din numărul total de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri locali prezenți la 
sedință. 

 


