
 
       ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZAU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea componenţei membrilor Consiliului Comunitar 

Consultativ în cadrul Consiliului Local Florica 
 

         Consiliul Local al comunei Florica, judeţul Buzău; 
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a Primarului înregistrată la nr. 5 din 18.01.2017; 
         - raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 10 din 
18.01.2017; 
         - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 5 din 
19.01.2017; 
         - prevederile HCL nr. 5/30.03.2009 privind constituirea Consiliului 
Comunitar Consultativ şi HCL nr. 5/26.02.2010 privind modificarea 
componenţei membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în cadrul Consiliului 
Local Florica; 
         - prevederile art. 113 şi 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 50 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 9 alin. (7) din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi 
metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului; 
 In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d),  alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) şi 
art. 115 alin. (1) lit. b),  din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica 
Locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         ART. 1. Se aprobă modificarea componenţei membrilor Consiliului 
Comunitar Consultativ din comuna Florica constituit conform HCL nr. 
5/30.03.2009 şi modificată prin  HCL nr. 5/26.02.2010, acesta având următoarea 
componenţă: 
          TIRIFAN IONEL                          - viceprimar; 
 MIHALCEA EDUARD                 - preot; 
 PREDA IRINA                              - cadru didactic; 
 POPA CORNEL                            - poliţist; 
 PODEANU AURELIAN               - medic; 
          LUPU MARCELICA-ADRIANA  - inspector; 
 CRISTINESCU OVIDIU               - consilier local.  
       



         ART. 2. Consiliul Comunitar Consultativ are rolul de a soluţiona 
problemele sociale apărute la nivel local, având drept obiective principale: 

- identifică copiii şi familiile care au nevoie de orice formă de sprijin ;  
- colaborează cu serviciile publice şi private din comunitate ;  
- iniţiază şi organizează, după caz, activităţi de strângere de fonduri pentru 

copiii şi familiile aflate în dificultate ;  
- mediatizează activitatea Consiliului Comunitar Consultativ ;  
- analizează cazurile identificate sau cele supuse analizei primarului sau 

asistentului social ;  
- face propuneri primarului sau Consiliului Local, pentru rezolvarea 

problemelor sociale care privesc copiii, precum şi pentru îmbunătăţirea vieţii 
sociale a acestora ;  

- recomandă soluţii pentru rezolvarea cazurilor identificate, asigură 
medierea conflictelor intrafamiliale, precum şi alte atribuţii date prin lege în 
sarcina Consiliului Comunitar Consultativ 
          ART. 3. Consiliul Comunitar Consultativ se va întruni ori de câte ori este 
nevoie, în şedinţe convocate de către referentul social, pentru soluţionarea 
problemelor sociale de la nivelul comunei. 
         ART. 4. Secretarul unităţii administrative-teritoriale va asigura 
comunicarea hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
 

  
PRESEDINTE DE SEDINTA 

Consilier  
TACHE GHEORGHE 

 
 
 

Nr. 5                                                                          Contrasemneaza  
Florica :  27.01.2017                                                         Secretar,               
                                                                                 Pescaru Constantin 
  
 
 
          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în 
şedinţa din data de 27.01.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (2) din 
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 9 voturi pentru, - abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 
9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


