
                R O M A N I A 
          JUDETUL PRAHOVA 
     COMUNA TIRGSORU VECHI 
           CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R A R E   

privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 

Vazand: 
Expunerea de motive a  d-lui Dragan Nicolae , primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul 

Prahova, inregistrata cu nr.5706 din 2.07.2013 precum si raportul  de specialitate al secretarului 
comunei, inregistrat cu nr. 5707 din 2.07.2013  ; 

Dispozitia Primarului nr.419/31.07.2009 privind constituirea Consiliului Comunitar 
Consultativ al comunei Tirgsoru Vechi ; 

In conformitate cu prevederile: 
-art.103 din Legea nr.272.2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
-art.9 alin.7 din Hotararea de Guvern nr.1437 /2004 privind organizarea si metodologia 

de functionare a comisiei pentru protectia copilului; 
-Legii asistentei sociale nr. 292/2011 ;  
-Hotararii Guvernului nr.90/2003, privind aprobarea Regulamentul cadru de organizare 

si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala:  
-art. 50 din Ordonanta nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
-Hotararii nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a 
furnizorilor de servicii sociale;  

  În  temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi ale art.36 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 
                Consiliul  local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 

Art.1- Se aproba reorganizarea Consiliul Comunitar Consultativ al comunei Tirgsoru 
Vechi, judetul    Prahova, in urmatoarea componenta: 

- Petre Eugen Gheorghe, viceprimar,  presedinte; 
- Seresan Valeria, secretar, membru; 
- Bunda Cristian, sef post politie, membru; 
- Burlacu Angela, asistent medical Dispensar Strejnicu,  membru; 
- Tanasoiu Simona, consilier, membru; 
- Dr.Oprina Fulvia, medic familie sat Tirgsoru Vechi- membru; 
- Dr. Trita Ana, medic familie sat Strejnicu, membru. 

Art.2- Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Comunitar 
Consultativ, prevazut in anexa parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza d-na Cismaru 
Vanda, referent cu atributiuni in domeniul asistentei sociale si de autoritate tutelara, iar cu 
aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei se insarcineaza secretarul comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova. 
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