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DISPOZITIE 
Privind reactualizarea  Colectivului de sprijin al 

autorităţii tutelare şi asistenţei    sociale la 
nivelul Primăriei comunei Bozioru 

 
Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

Ø Prevederile Legii nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale; 
Ø Prevederile art.375*) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ø Prevederile Legii nr.17/200 privind asistenţa socială a persoanelor  

vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ø Prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

Ø Dispoziţiile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø Prevederile Ordinului nr.219/2006 – privind activităţile de 
identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de 
îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 
străinătate; 

Ø Prevederile Legii nr.217/2003 – pentru  prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie; 

       În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ, 

D I S P U NE: 
      Art.1. –  Se reactualizează Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi 
asistenţei sociale  la nivelul Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău în 
următoarea componenţă:  

1. OPREA MIRELA            -  secretar general al  UAT  Bozioru     - preşedinte comisie 
2. BUDUIANU LILIANA      - referent superior cu atrib. As. Socială      – membru 
3. MORĂRESCU ANDREI  - viceprimar                                                - membru 
4. GRIGORE CORINA        - consilier stare civilă                                  - membru 
5. FOFIRCĂ-LOGOFĂTU FLORIN -  agent agricol                                           - membru 
6. DRĂGNESCU ANDREI   - bibliotecar                                                - membru 



 
      
 
     Art.2. - Principalele atribuţii ale Colectivului de sprijin al autorităţii 
tutelare şi asistenţei sociale vor fi următoarele: 

1.  Efectuarea de anchete sociale referitoare la minorii implicați în 
procesele de divorț, încredințare, reîncredințare, stabilire program de 
relații personale și veghere la creșterea și educarea minorului sau 
stabilire domiciliu; 

2. Identificarea precoce a cazurilor de risc ce pot duce la separarea 
copilului de părinții săi, reintegrarea copilului separat în familie și 
responsabilizarea părinților privind creșterea și educarea, precum și de 
găsire de soluții adecvate pentru dificultățile pe care familia acestuia le 
trece la un moment dat; 

3. Efectuarea de anchete sociale referitoare la persoanele condamnate 
care au depus cerere de întrerupere a executării pedepsei; 

4. Efectuarea de anchete sociale în cazul instituirii tutelei sau curatelei; 
5. Efectuarea de anchete sociale în cazul încheierii sau rezilierii 

contractelor de întreținere; 
6. Efectuarea de anchete sociale privind acordarea dispensei de vârsta; 
7. Efectuarea de anchete sociale în vederea obținerii grațierii; 
8. Clarificarea situației juridice a persoanelor puse sub interdicție 

judecătorească, prin instituirea tutelei sau curatelei, conform art.146 
din Codului Familiei, prin emiterea unor dispoziții, referate și adrese 
privind instituirea curatelei; 

9. Activități de monitorizare a minorilor asupra cărora s-a instituit tutelă 
prin instanța de judecată și efectuarea controalelor periodice conform 
art.108 din Codul Familiei, ale tutorilor, respectiv curatorilor; 

10. Rezolvarea cerințelor instanțelor de judecată, organelor de poliție 
cât și a spitalelor de psihiatrie; 

11. Audierea minorilor delicvenți la secțiile de poliție sau la Parchetele 
de pe lângă instanțele judecătorești 

12. Un alt aspect al activității constă în efectuarea anchetelor sociale 
pentru persoanele încadrate în diferite grade de invaliditate, la cererea 
acestora, sau a reprezentantului lor legal, necesare pentru obținerea 
anumitor facilități. 

13. La cererea persoanei cu handicap, sau al reprezentantului legal, 
Autoritatea Tutelară propune numirea unui asistent personal. 

14. Totodată, conform legii 17/2000 un reprezentant al autorității 
tutelare, va asista persoanele vârstnice la cererea lor sau din oficiu, la 
încheierea contractului de întreținere. 

15. Alte atribuţii stabilite prin lege. 

 



 

 
     Art.3. – Începând cu data prezentei dispoziţii oricare altă  prevedere 
anterioară se abrogă. 
      Art.4. Secretarul general al U.A.T. va aduce la cunoştinţa publică, a 
titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate si interesate, 
prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului - Judeţului 
Buzău. 
       
  BOZIORU 
  Nr.10/22.01.2021 
 
 
                                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
           PRIMAR,                                       Secretar general comună, 
    GRIGORE Valentin                                           OPREA Mirela       
 
 
    ……………………                                         ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 PRIMĂRIA BOZIORU 
 JUDEŢUL BUZĂU 
	Nr.	186		din		22.01.	2021	
                 APROBAT,   
                                                                                  PRIMAR ,  
             Grigore Valentin 
 
                                                        __________________________ 

 
REFERAT 

Privind reactualizarea  Colectivului de sprijin al 
autorităţii tutelare şi asistenţei    sociale la 

nivelul Primăriei comunei Bozioru 
 

Având în vedere: 
Ø Prevederile Legii nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale; 
Ø Prevederile art.375*) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Ø Prevederile Legii nr.17/200 privind asistenţa socială a persoanelor  vârstnice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ø Prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 

Ø Dispoziţiile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø Prevederile Ordinului nr.219/2006 – privind activităţile de identificare, 
intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe 
perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate; 

Ø Prevederile Legii nr.217/2003 – pentru  prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie; 

       În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul administrativ 
    Ţinând cont de  prevedrile legale de mai sus şi de necesitatea reactualizării 
componenţei Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Bozioru, judeţul 
Buzău , 

PROPUN: 
       Emiterea unei dispoziţii privind  reactualizarea  componenţei Colectivului de sprijin al 
autorităţii tutelare şi asistenţei    sociale la nivelul Primăriei comunei Bozioru  cu 
următoarea componenţă: 

1. OPREA MIRELA            -  secretar general al  UAT  Bozioru     - preşedinte comisie 
2. BUDUIANU LILIANA      - referent superior cu atrib. As. Socială      – membru 
3. MORĂRESCU ANDREI  - viceprimar                                                - membru 
4. GRIGORE CORINA        - consilier stare civilă                                  - membru 
5. FOFIRCĂ-LOGOFĂTU FLORIN -  agent agricol                                - membru 
6. DRĂGNESCU ANDREI   - bibliotecar                                               - membru 

 
Secretar genereral comună, 

OPREA MIRELA 
 

 ____________________ 


