
                 ROMANIA
      JUDETUL IALOMITA
 CONSILIUL LOCAL COCORA
                                                                                                        

P R O I E C T  DE  H O T A R A R E
privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Cocora,

judetul Ialomita

                  Primarul comunei Cocora, judetul Ialomita
                 Avand in vedere:
                  -expunerea de motive nr.2251 din 10.08.2012,  a primarului comunei Cocora;
                  -raportul nr.2259 din 10.08.2012, al compartimentului de asistenta sociala al Primariei Cocora;
                -raportul de avizare nr.____/_______2012al comisiei juridice si de disciplină, amenajarea teritoriului si 
urbanism, muncă şi protecţie socială;
                 -raportul de avizare nr.___/_______2012 al comisiei pentru învăţămamt, sănătate si familie, activităţi social 
culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport; 
                 -prevederile Legii nr.292/2011 privind  asistenta sociala;
                 -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului 2008 – 2013 a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013;
                 -prevederile HG nr.90/2003, privind regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta 
Sociala,cu modificarile si completarile ulterioare;
                 -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 
Asdistenţă Socilaă 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);
                 -prevederile 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,cu modificarile 
si completarile ulterioare;
                  -prevederile art.103 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;                  
                  In temeiul art.36, alin (2) lit.d), alin     (6) lit.a) ai ale art.45 alin (1) si art.115, alin (1), lit.b) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, propune consiliului local Cocora spre aprobare, următorul, 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 

             Art.1 Se constituie Consiliul Comunitar Consultativ al comunei Cocora, judetul Ialomita, in urmatoarea 
componenta:
             1. NEAGU SLOBOZEANU MARIAN  -  preot paroh - membru
             2. PARMAC  IULIAN   - preot - membru
             3. ROTARU  MIHAI  - medic  - membru
             4. NEGRU ANGELICA -profesor- membru
             5. DAVID STANCIU MARIAN-consilier local-membru
             6. ARDELEANU  ION - om de afaceri;
             7. DUMITRACHE  TITI – sef Post Politie Cocora - membru 
             Art.2 Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ va fi asigurat de catre doamna Petcu Victoria.

           Art.3 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Comunitar Consultativ, conform anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare.
         Art.4 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.

                           INITIATOR  PROIECT,
                                      PRIMAR
                     Ing.LEFTER SORIN DĂNUŢ

                                                                                              Avizat pentru legalitate,
                                                                                               p.Secretar al comunei,  
                                                                                          STANCIU CONSTANTIN  
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