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PROIECT nr. 8676/ 02.09.2022 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative în domeniul protecției și 
Promovării Drepturilor Copilului de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași    

 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de____Septembrie 2022, 
 Având în vedere: 
Prevederile  art.5 alin.(3), art. 113, art.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului,cu modificările și completările ulterioare ; 
-Prevederile  art. 2, art.3 din legea nr. 292/2011-Legea asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, 
-Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, 
-Prevederile art. 129 alin.(2) lit.d coroborat cu alin.(7) lit.b), art. 136 alin.(1), (8) din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Analizând:  
-Raportul  înregistrat cu nr.8675/02.09.2022 întocmit de către d-na Culea Mariana-Consilier in cadrul 
compartimentului Autoritate Tutelară prin care aduce la cunoștință necesitatea actualizării componenței 
comisiei comunitare consulative de la nivelul comunei Roseți, constituită în baza Legii nr. 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului,cu modificările și completările ulterioare  prin 
H.C.L. nr. 11/25.03.2010 și actualizată prin H.C.L. nr. 44/27.07.2012, 
-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 11/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Roseți pe 
anul 2022, 
-Prevederile H.C.L Roseți  nr.48/20.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință și a potențialului  
președinte de ședință, 

În temeiul prevederilor  art.196 alin.(1) lit.a) coroborate cu prevederile art. 139 alin.(1) din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Local al comunei Roseți, adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE 
Art.1.Se  aprobă actualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative de la nivelul comunei 
Roseți  în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, aceasta având următoarea structură : 
- Culea Mariana –Consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseți, 
- Alboiu Nicolaie – Referent  în cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei Roseți, 
- Dr.Conachiu Costel – medic Cabinet Medical Individual, 
- Manciu Elena – Director Școala Gimnazială ‘’Iancu Rosetti’’, 
- Rusten Oana-Director Grădinița cu Program Normal ‘’Elisabeta Rosetti’’, 
- Tudor George – Șef Post Politie Roseți, 
- Șerban Georgian – preot  Paroh-Parohia nr. 3 Roseți, 
- Râjnoveanu  Costică – consilier local. 
Art.2.Comisia comunitară consultativă  astfel actualizată,  va desfășura activitate  pe o perioadă de 4 
ani de zile de la data aprobării prezentei hotărâri iar activitatea acesteia se va desfășura la sediul 
Primăriei comunei Roseți, str. G-ral Dragalina, nr. 20 din comuna Roseți, județul Călărași. 
Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 
Roseti prin compartimentele Autoritate Tutelară și Asistență Socială.  
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al  
comunei în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul 
Călărași, persoanelor vizate şi se aduce la cunoştinţă publică  prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei 
Roseți.   
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