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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 30 
din data de 17 martie 2021 

Privind reorganizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ  
al comunei Vărădia de Mureş 

 
 

Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, 
 Având în vedere: 
-referatul d-nei Șandor Doina inpector în cadrul Compartimentului asistență socială prin care arată 
modificările survenite în componența Consiliul Comunitar Consultativ pentru sprijinirea activităţii de 
asistenţă socială şi protecţia copilului în comuna Vărădia de Mureş; 
- prevederile art.41 alin.3 din Legea asistentei sociale nr.292/2011; 
- prevederile HG nr.797/2017  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale 
serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de persona, cu modificările ulterioare; 
- prevederile OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile  art.nr.155 alin 1 lit. d si alin. 5 lit e  din din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificările și completările ulterioare;      

In temeiul prevederile art. 196 alin 1 lit b  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare;      

 
PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

D I S P U N E: 
Art.1. Se reorganizează la nivelul Comunei Vărădia de Mureş, Consiliul Comunitar Consultativ pentru 
sprijinirea activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului în comuna Vărădia de Mureş, având 
următoarea componenţă: 
 Preşedinte: Mariș Silvius Dumitru - viceprimar; 
 Secretar:  Şandor Doina – inspector asistenta sociala; 
 Membri: Dr. Hanțig Camelia - medic de familie; 
     Ile Gheorghe -preot ortodox; 
     Agent şef princip.Jurcoane Gelu -Sef Post Politie Vărădia; 
     Sîngeorzan Nicolae - Director la Şcoala Gimnazială Herbei Cristian;  
     Leac Felicia – consilier Consiliul Local; 
Art.2. Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ Vărădia de Mureş, reorganizat potrivit art.1 , incepe 
de la data prezentei . 
Art.3. Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ pentru sprijinirea activităţii de asistenţă socială şi 
protecţia copilului în comuna Vărădia de Mureş este asigurat de către d-na Şandor Doina inspector 
asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Vărădia de Mureş. 
Art.4. Functionarea Consiliului Comunitar Consultativ : 
a) Consiliului Comunitar Consultativ se intruneste ori de cate ori este nevoie; 
b) convocarea si evidentele sedintelor Consiliului vor fi facute prin grija secretarului; 
c) Consiliului Comunitar Consultativ analizeaza problemele identificate si inainteaza autoritatilor 
component propuneri pentru realizarea unor Planuri de actiune; 
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d) Consiliului Comunitar Consultativ poate propune Consiului Local/Primarului comunei ,modificarea 
prezentelor prevederi precum si a componentei initiale in functie de problematica careia trebuie sa 
raspunda in activitatea sa; 
e) Consiliului Comunitar Consultativ este legal intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai si decide cu 
votul majoritatii membrilor prezenti. 
Art .5Atributiile Consiliului Comunitar Consultativ: 
a)  intreprinde actiuni prevazute de lege in vederea ameliorarii starii sociale ale comunitatii locale: 
b) asigura informarea si consilierea cetatenilor; 
c) identifica persoanele care au nevoie de sprijin; 
d) recomanda solutii pentru rezolvarea cazurilor identificate 
e) formuleaza rapoarte, recomandari,concluzii asupra situatiei sociale a comunitatii pe care le supune 
atentiei Consiliului Local; 
f) recomandarile de solutionare a cazurilor vor putea fi adresate persoanelor fizice 
(parinti,copii,functionari publici), Societati Comerciale de pe raza comunei, Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia  Prefectului - judeţul Arad; 
- Primarul comunei Vărădia de Mureş; 
- Membrii Consiliului Comunitar Consultativ. 

 
 

 
      P R I M A R,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
 CRINA-MELANIA MICULIŢ                                                                      SECRETAR GENERAL   
                                                                                                           LACRIMIOARA LUPUTIU 
 

 


