ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA FLORICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ constituit la
nivelul comunei Florica, județul Buzău, și aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al acestuia

Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău,
înregistrat cu nr. 799/09.04.2021.
-raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului de specialitate,
înregistrat cu nr. 802/09.04.2021 ;
-avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica;

- prevederile art. 113 si art. 114 din Legea nr.272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului,
-Ordinul nr.95/2006 privind metodologia de lucru privind colaborarea dintre
direcțiile de asistența socială si protectia copilului si serviciile publice de asistența
socială/persoanele cu atribuții de asistență socială, în domeniul protectiei drepturilor
copilului;
-prevederile Ordonantei de Urgența a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul art.129 alin. 1) si art. 196 alin.1 lit (a) din din Ordonanţa Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRÂŞTE:
Art.1. (1) Se actualizează componența nominală a Consiliului Comunitar
Consultativ la nivelul comunei Florica, judetul Buzău, astfel:
Zaharia Ion- primarul comunei Florica,
Băicus Cristian- viceprimarul comunei Florica,
Lupu Marcelica Adriana-secretar delegat comună,
Preda Irina- Directorul Scolii Gimnaziale Florica,
Popa Cornel –Sef Post politie comuna Florica,
Aldea Lenuta- consilier local,
Mihalcea Eduard- preot paroh,
Voicu Emanoel Cristian- medic de familie,
Cristinescu Ovidiu- consilier local,
Popa Liliana Mariana- asistent comunitar.
(2) Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ este de 4 ani , începând de la
data la care intra in vigoare prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
Comunitar Consultativ constituit la nivelul comunei Florica, judetul Buzau, conform
Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 La data intrarii in vigoare a prezentului act administrativ se abrogă orice
prevederi contrare cuprinse in actele administrative emise anterior.

Art.4. Primarul comunei Florica prin intermediul personalului din structura
compartimentului de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederile
prezentei hotărâri.
ART. 5 Secretarul comunei va comunica celor în drept prezenta hotărâre.
Presedinte de sedinţă,
Consilier local,
Lupu Cristian
Contrasemnează,
Secretar general delegat al comunei
Lupu Marcelica Adriana
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 16.04.2021., cu respectarea
prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, , cu un numar de ___ voturi pentru ,___abtineri
si ___voturi impotriva , din numarul total de __ consilieri in functie si ___consilieri prezenti la sedinta

