ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bălțătești
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei, inregistrat la nr.
2397/21.05.2021.
Analizand referatul de aprobare al proiectului de hotărâre întocmit de primarul
comunei, înregistrat la nr.2396/21.05.2021.
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit.”c”, art.139.alin.(1) ,
precum și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de
specialitate al primarului comunei Bălțătești, judetul Neamt, prevazut in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. – Pe data prezentei se abroga Hotararea Consiliului Local nr.12/29.03.2018.
Art.3. – Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI
Nr.19
Din 27.05.2021

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,
Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI
H OT Ă R Â R E
privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative
in domeniul asistentei sociale și protecția copilului din cadrul comunei Bălțătești
Consiliul Local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Analizând referatul de aprobare a primarului comunei Bălțătești, județul Neamț nr.2398/21.05.2021 și
referatul de specialitate nr.2399/21.05.2021.
Având in vedere prevederile art.113 si art.114 din Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozițiilor art.129, alin.(2), lit. «d», alin.(7), lit.b) si ale art.196, alin.(1) lit.a din OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – (1) Se actualizeaza componenta Structurii comunitare consultative in domeniul asistenței
sociale și protecției copilului din cadrul comunei Baltatesti, avand următoarea componență :
- Președinte – viceprimarul comunei – Ciudin Mircea
- Membri – consilier asistență socială – Mihuț Nicolae-Ciprian
- medic familie – dr.Lapteș Dan
- directorul Școlii Bălțătești- Ghiorghiu Cătălina-Elena
- șeful Postului de Poliție – Grigoraș Ion
- preot Parohia sat Valea Arini – Bizubac Panfil-Maricel
- preot Parohia sat Baltatesti- Anghel Mihai
- preot Parohia sat Baltatesti – Duma Ioan
- preot Parohia sat Valea Seacă – Surugiu Mihai
- consilier local - Gavriloae Mihai
Art.2. – Rolul acestei structuri este de a soluționa unele cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor
globale ale colectivității în procesul de identificare a nevoilor comunității și de soluționare la nivel local a
problemelor sociale care privesc copiii, asigurând prevenirea separării copilului de părinți, precum și protecția
specială a c opilului lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinților săi.
Art.3.- Primarul comunei Bălțătești, prin aparatul de specialitate, va asigura aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităților si persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier local, Roban Ciprian-Andrei
Nr. 20
DIN 27.05.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

