
ROMANIA  
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA COLONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Ă R E 

privind reorganizare si actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei 
Coloneşti, judetul Bacău 

 
Consiliul local al comunei Colonesti, judetul Bacău întrunit în şedinţa ordinară in data de 
29.03.2012. 
Avand in vedere: 
-expunerea de motive initiata de primarul comunei Coloneşti, judetul Bacău, inregistrata la nr.868 
din 14.03.2012; 
-raportul intocmit de compartimentul de asistenta sociala al Primariei Coloneşti, inregistrat la nr. 
869 din 14.03.2012; 
-prevederile Legii nr.292/2012 a asistentei sociale; 
-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 86/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013 a Planului operaţional pentru 
implemenmtarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 
2008 – 2013; 
- HG nr.90/2003, privind regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de 
Asistenta Sociala; 
-prevederile Ordinului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea 
naţională pentru Protecţia drepturilor copilului 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.86/2004 privind modificarea OUG nr.68/2003 privind serviciile sociale, 
art.50, alin.(2); 
-HG 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; 
-art.103 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 
-rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii; 
In temeiul art.36, alin (2) lit.d), alin (6) lit.a), art.45 alin (1) si art.115, alin (1), lit.b) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se reorganizează si actualizează Consiliul Comunitar Consultativ al comunei Coloneşti, 
judetul Bacău, in urmatoarea componenta: 
           Brandiu Ionel - secretar comună Colonesti; 
           Popescu Gheorghe – preot Colonesti; 
           Dimitriu Carmen Elena - medic de familie Colonesti; 
           Ciobanu Costel- director coordonator Şcoala cu Clasele I-VIII Coloneşti; 
           Bojescu Vasile – consilier local Colonesti; 
           Manole Laurenţiu – poliţia Coloneşti; 
           Nicuţă Ion – învăţător sat Satu Nou, com. Colonesti. 

 



 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 
  
Art.3. Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ va fi asigurat de catre Adragăi 
Lăcrămioara. 
 
Art.4. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, 
DGASPC Bacău, Compartimentului de asistenţă socială si persoanelor interesate. 
 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       Olaru Gabriela                                                               
                                                                                                         contrasemneaza 
                                                                                                   SECRETAR COMUNĂ 
                                                                                                           Brandiu Ionel 
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