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CONSILIUL   LOCAL         

 

 

H O T A R A R E 

privind constituirea Structurii  Comunitare  Consultative  la nivelul comunei Poiana 

Campina , judetul Prahova 
 

 Avand in vedere Referatul  de aprobare nr. 8152 / 21.08.2020 al dlui Sergiu Constanda 

Viceprimarul comunei  Poiana Campina  cu atributii de Primar al comunei   Poiana Campina, Raportul 

de specialitate nr. 8153 / 21.08.2020 intocmit de  dna Dorina Deas – inspector si dna Anelize Ioana 

Pandele – referent-  Compartiment Stare Civila , Autoritatea Tutelara si Asistenta Sociala din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina,  Avizul  nr.8279 / 25.08.2020 al   

Comisiei de specialitate nr. 3 din cadrul Consiliului  local al  comunei  Poiana Campina  si Avizul de 

legalitate  nr. 8154 / 21.08.2020 al Secretarului general al comunei  Poiana Campina ; 

 Vazand Hotararea Consiliului  local  al  comunei  Poiana Campina nr. 23/28.04.2016 – privind 

constituirea Consiliului Comunitar Consultativ  la nivelul comunei Poiana Campina, judetul Prahova , 

Anuntul nr.6158 / 29.06.2020 privind dezbaterea publica a  proiectului de hotarare privind constituirea 

Structurii  Comunitare  Consultative  la nivelul comunei Poiana Campina , judetul Prahova, Procesul 

verbal de afisare  nr. 6159 / 29.06.2020, precum  si Procesul verbal  nr. 7706 / 11.08.2020 incheiat ca 

urmare a finalizarii perioadei de supunere spre dezbatere publica a proiectului de hotarare privind 

constituirea Structurii  Comunitare  Consultative  la nivelul comunei Poiana Campina , judetul 

Prahova; 

 Tinand seama de prevederile O.G. nr.68/2003 – privind serviciile sociale , cu modificarile si 

completarile ulterioare , ale H.G. nr. 502/2017 - privind organizarea si  functionarea comisiei pentru 

protectia copilului si ale HG nr. 691/2015 - pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de 

creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia 

pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a 

modelului standard al documentelor elaborate de către acestea ; 

 In conformitate cu dispozitiile art. 113 si 114 din Legea nr. 272/2004 –privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si ale 

Ordinului Ministrului Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei – Autoritatea Nationala pentru Protectia 

Copilului nr. 95/2006 – pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile 

generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala / persoane cu 

atributii de asistenta sociala , in domeniul protectiei drepturilor copilului ;  

 In temeiul art. 129 alin (2) litera “d” , alin (7) litera “b” ,  art. 139 alin (1)  si art. 196  alin (1) 

litera “a” din O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare . 

 

Consiliul  local   al  comunei   Poiana Campina  adopta prezenta hotarare : 

 

 Art.1Alin (1) Se constituie Structura  Comunitara Consultativa la nivelul comunei Poiana 

Campina, judetul Prahova, avand urmatoarea componenta : 

 

1. CALIN MIULESCU – medic familie – Doctor Miulescu Calin SRL  Campina ; 

2. GEORGETA - IRINA ILIE - medic familie – Cabinet medical individual Dr. Ilie Georgeta Irina – 

Poiana Campina ; 
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3. OTILIA - MARIA TOADER– asistent medical comunitar ; 

4. IOANA – ROXANA MARINESCU – Consilier juridic – Aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Poiana Campina  ; 

5. ELENA NITU  – director  - Scoala gimnaziala “Invatator  Ion Mateescu” – comuna  Poiana 

Campina; 

6. AURELIAN  DINU – Sef Post  Politia Poiana Campina ; 

7. GEORGETA TUDORACHE – politist local - Aparatul de specialitate al Primarului comunei  

Poiana Campina; 

8. CONSTANTIN MUSAT – preot paroh  - Parohia “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” Bobolia; 

9. NICU  DINU – preot paroh– Parohia “Adormirea Maicii Domnului ” Poiana Campina; 

10. MIHAELA CORCODEL – administrator  ANCA C SRL Poiana Campina ;  

11. MIHAELA PASCU – administrator PALOMA 93 SRL Poiana Campina ; 

12. BOGDAN  GHIMBAS- consilier local – Consiliul local al comunei  Poiana Campina , judetul 

Prahova ; 

13. ROMEO  CONSTANTIN TUTICA - consilier local – Consiliul local al comunei  Poiana Campina, 

judetul Prahova. 

 

  Alin (2) Secretariatul Structurii Comunitare  Consultative a comunei  Poiana Campina va fi 

asigurat de dna Dorina Deas – inspector – Compartiment Stare Civila,  Autoritate  Tutelara  si 

Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei  Poiana Campina . 

 

 Art.2 Se aproba Regulamentul  de organizare si functionare a Structurii Comunitare  

Consultative – Comuna  Poiana Campina , judetul Prahova,  prevazut in Anexa unica – parte integranta 

din prezenta hotarare.  

 

 Art. 3 Mandatul  Structurii  Comunitare  Consultative  mentionat la art. 1  este de  4 ani .  

 

 Art.4 Primarul comunei Poiana Campina si Compartimentul Stare Civila,  Autoritate  Tutelara  

si Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei  Poiana Campina vor 

duce la indeplinire  prevederile prezentei hotarari . 

 

 Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata  Institutiei Prefectului Judetului Prahova prin grija 

Secretarului general al  comunei Poiana Campina , iar celorlalte autoritati , institutii publice si 

persoanelor interesate  de catre Compartimentul Stare Civila , Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Poiana Campina , acest compartiment 

urmand a asigura si publicitatea prezentei hotarari.  

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

  Elena Secara 
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