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PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 45/20.07.2022 
pentru constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Arieșeni, ca formă de 

sprijin pentru copii și persoane cu probleme sociale și aprobarea Regulamentului de 
funcționarea al acestuia 

 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în sedința ordinară în luna iulie  2022, 
    Luând în considerare: 
- proiectul de hotărâre nr. 45 din 20.07.2022 initțat de primarul comunei Arieșeni pentru constituirea 
Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Arieșeni, ca formă de sprijin pentru copii și 
persoane cu probleme sociale și aprobarea Regulamentului de funcționarea al acestuia 
- referatul de aprobare nr. 4641/20.07.2022 a primarului comunei Arieseni pentru constituirea 
Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Arieșeni, ca formă de sprijin pentru copii și 
persoane cu probleme sociale și aprobarea Regulamentului de funcționarea al acestuia 

Având în vedere prevederile: 
- art.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 
(r1), cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129 alin.1, alin.2 lit.(d)  şi alin.7 lit. (b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.   

           În temeiul art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare 

HOTĂRĂRE: 
             Art.1. Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin pentru 
copii și persoanele aflate în dificultate, format din următorii membrii: 

- dl Pantea Gheorghe – primar  - președinte al CCC; 
- dna Ivan Eugenia – consilier asistent secretar al CCC; 
- dl Belei Ionel-Viorel -  pt secretar general al comunei- membru CCC; 
- dl Pașca Diomid Mihai – viceprimar – membru CCC; 
- dl  Nicoară Dorin Mihai  – șef post jandarmerie– membru CCC 
- dna Suciu Maria – asistent comunitar – membru CCC; 
- dl Mocan Claudiu Ionel – director școală -membru CCC; 
- dl Rusu Teodor Cristian – preot paroh - membru CCC; 
- dl Lazea Sorin Silviu – șef post poliție – membru CCC; 
- dna Costea Carmen Elena – medic familie - membru CCC; 

            Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare a Consiliului Comunitar Consultativ constituit 
la nivelul comunei Arieșeni, județul Alba potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   
           Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar Pantea 
Gheorghe și dna  Ivan Eugenia– consilier asistent – compartiment Asistență socială. 
          Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 



  

 

          Art.5. Prin intermediul secretarului general al comunei Arieșeni, prezenta hotărâre se comunică 
și se înaintează: Instituției Prefectului județului Alba, primar, compartiment asistență socială, 
persoanelor nominalizate prin grija compartimentului asistenţă socială. 

 

       avizează pentru legalitate 
Primar,                                       pt. secretar general, 

   Pantea Gheorghe                                                   inspector asistent 
                              Ionel-Viorel BELEI 
 
 


