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DISPOZITIE 
Privind reactualizarea  componenţei Consiliului Comunitar 

 Consultativ al comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
             

 
Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

• Prevederile art.41 alin.2 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011; 
• Prevederile H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 
şi a structurii orientative de personal; 

• Prevederile Ordonanţei nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea 
O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale; 

• Prevederile art.114 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea dreptului copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

    În temeiul art.155 alin.(1) lit. a), art.196 alin. (19 lit. b), art.197 alin.(1) şi 
art. 200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

DISPUNE: 
 

      Art.1. –  Se reactualizează Consiliul comunitar consultativ la nivelul primăriei 
Bozioru, judeţul Buzău, în următoarea componenţă:  
         1. GRIGORE VALENTIN – primar comună                               - preşedinte 

2. MORĂRESCU ANDREI  - viceprimar                                    - vicepreşedinte 
3. SORA ALEXANDRU - asistent medical comunitar;                - secretar 
4. STAICU DĂNUŢ - director şcoală;                                         - membru 
5. CREŢU ION- şeful postului de poliţie Bozioru;                      - membru 
6. PLEŞEA FLORIN - medic de familie;                                     - membru 
7. VIZIREANU COSMIN-IONUŢ  - preot parohia Bozioru;         - membru 
8. JIPA LUCICA - consilier local.                                              - membru 

    Art.2. –  Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ, reorganizat 
potrivit art.1, începe de la data prezentei şi este pe o perioadă de 4 ani. 
    Art.3. –  Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ va fi asigurat 
de domnul Sora Alexandru. 
    Art.4. –  Funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ: 



 
 
a) Consiliului Comunitar Consultativ este o structură creată la nivelul 
comunităţii, fără personalitate juridică, înfiinţată prin dispoziţia primarului, 
cu scopul de a sprijini activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Consiliul Comunitar Consultativ se întruneşte ori de câte ori este nevoie şi 
funcţionează pe bază de voluntariat. 
b) convocarea şi evidenţele şedinţelor Consiliului vor fi făcute prin grija 
secretarului 
c) Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate şi 
înaintează autorităţilor propuneri pentru realizarea unor Planuri de acţiune; 
d) Consiliul Comunitar Consultativ este legal întrunit în prezenţa majorităţii 
membrilor săi şi decide cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
      Art.5. – Consiliului Comunitar Consultativ este format  din membrii 
desemnaţi prin dispoziţia primarului, selectaţi dintre membrii de prestigiu 
ai comunităţii: angajaţi ai primăriei, preoţi, cadre didactice, medici, poliţişti. 
     Art.6. – Atribuţiile Consiliului Comunitar Consultativ: 
a) întreprinde acţiuni prevăzute de lege în vederea ameliorării stării sociale 
ale comunităţii locale; 
b) asigură informarea şi consilierea cetăţenilor; 
c) identificarea persoanelor care au nevoie de sprijin; 
d) recomandă soluţii pentru rezolvarea cazurilor identificate; 
e) formulează rapoarte, recomandări, concluzii asupra situaţiei sociale a 
comunităţii pe care le supune atenţiei Consiliului Local; 
f) recomandările de soluţionare a cazurilor vor putea fi adresate persoanelor 
fizice(părinţi, funcţionari publici), Societăţi Comerciale de pe raza comunei, 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
      Art.7. – Începând cu data prezentei dispoziţii oricare altă  prevedere 
anterioară se abrogă. 
     Art.8. – Secretarul general al comunei 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.9/22.01.2021 
 
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
           PRIMAR,                                               Secretar general comună, 
    GRIGORE Valentin                                                OPREA Mirela       
 
 

……………………….                                           …………………. 
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REFERAT 
Privind reactualizarea  componenţei Consiliului Comunitar 

 Consultativ al comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
 

         
Având în vedere: 

• Prevederile art.41 alin.2 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011; 
• Prevederile H.G. nr.797/2017, pentru aprobarea regulamentelor cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 
şi a structurii orientative de personal; 

• Prevederile Ordonanţei nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea 
O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale; 

• Prevederile art.114 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea dreptului copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

    În temeiul art.155 alin.(1) lit. a), art.196 alin. (19 lit. b), art.197 alin.(1) şi 
art. 200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 
   Ţinând cont de  prevedrile legale de mai sus şi de necesitatea 
reactualizării componenţeiConsiliului Comunitar Consultativ al comunei 
Bozioru, judeţul Buzău , 

PROPUN: 
       Emiterea unei dispoziţii privind  reactualizarea  componenţei 
Consiliului comunitar consultativ  cu următoarea componenţă: 
        1. GRIGORE VALENTIN – primar comună                                - preşedinte 

2. MORĂRESCU ANDREI  - viceprimar                                    - vicepreşedinte 
3. SORA ALEXANDRU - asistent medical comunitar;                - membru 
4. STAICU DĂNUŢ - director şcoală;                                         - membru 
5. CREŢU ION- şeful postului de poliţie Bozioru;                      - membru 
6. PLEŞEA FLORIN - medic de familie;                                     - membru 
7. VIZIREANU COSMIN-IONUŢ  - preot parohia Bozioru;          - membru 
8. JIPA LUCICA - consilier local.                                              – membru 
                                            

 Secretar general comună, 
OPREA MIRELA 

 
 ____________________ 


