
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului la nivelul comunei Frumosu 

 
 
Consiliul Local al comunei Frumosu, județul Suceava, 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare a Primarului comunei Frumosu nr.9079 din 28.10.2022 şi 

Proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens de către primarul comunei Frumosu; 
-Raportul de specialitate nr.9080 din 28.10.2022 al doamnei Mihalache Alina, 

inspector asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Frumosu,  prin care propune actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul 
Primăriei Frumosu, care va sprijini activitatea de asistenţă socială și activitatea de protecţie 
și promovare a drepturilor copilului, conform Legii 272/2004; 

-H.C.L. nr.3 din 13.02.2021 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ cu 
atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul comunei Frumosu; 
          Văzând prevederile art. 114 şi următoarele din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare și art. 41 din Legea nr. 
292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare,         

Având în vedere prevederile art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
            În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) coroborat cu prevederile art. 
196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 
             Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul comunei Frumosu,județul Suceava, 

în următoarea componenţă:  

1. dl. Buga Constantin, primar - preşedinte 

2. d-na. Mihalache Mărioara-Alina, inspector asistență socială – secretar 

3. dl. Rusu Aurel, secretar general– membru   

4. dl. Bodnar Cornel, preot – membru 

5. dl. Macovei Ovidiu, preot – membru  

6. dl. Vrăjitoru Laurențiu, preot – membru  

7. dl. Constandache Marian, agent șef de poliție Frumosu  – membru  

8. d-na. Tâmpescu Camelia-Denisa, director Școala Gimnazială Ion Șuhane– membru  

9. dl. Negură Vasile-Mihai, consilier local – membru 

10. d-na. Sabie Maricuța-asistent medical comunitar-membru 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează          

d-na Mihalache Mărioara-Alina-inspector asistență socială în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului.  



 

 

Art.3. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă 

potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004;  

Art.4. Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice altă hotărâre contrară prezentei. 

Art.5. Prezenta hotărâre  se va comunica: dosar hotărâri, dosar şedinţă Consiliul 

Local, Instituţia Prefectului – judeţul Suceava, persoanelor nominalizate, avizier. 

 
 
 
        Președintele de ședință,                                                         Contrasemnează: 
                     Niga Alexandru Gabriel                                                Secretarul general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 04.11.2022 
Nr.125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 9      Voturi:-Pentru :9     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 

 

 

 

 

 


