
                  

 
                  R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

                                                                                                      
HOTĂRÂREA Nr. 52/2017 

                                                            din 28.12.2017 
 
              Privitor la: actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni. 
 

            Consiliul Local al Comunei Lăcusteni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri locali, din 9 în funcţie. 

Văzând că d-nul. consilier local RADA IOAN, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru 
lunile: octombrie, noiembrie, decembrie 2017. 
             Având în vedere:  
          - Expunerea de motive nr. 4704/21.12.2017, a primarului comunei Lăcusteni, şi 
proiectul de hotărâre supus spre dezbatere, privind necesitatea actualizării Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni; 
        - Raportul de specialitate nr. 4703/21.12.2017 al Compartimentului autoritate 
tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei 
Lăcusteni;  
         -Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 14/31.03.2006, privind constituirea 
Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni şi Hotărârea Consiliului Local 
Lăcusteni nr. 44/26.10.2015 privind actualizarea Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni; 
         - Avizul dat de comisiile de specialitate, prin care se propune admiterea spre 
dezbatere a  proiectului de hotărâre şi raportul nr. 4748/27.12.2017 de avizare al legalităţii 
proiectului de hotărâre întocmit de secretarul comunei Lăcusteni;    
          În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată , coroborate cu prevederile art. 36 alin. (6) 
lit. a), pct. 2  şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică 
locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;  
         În temeiul 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică 
locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Local al Comunei 
Lăcusteni, întrunit în şedinţă ordinară, cu 9 voturi „pentru”, adoptă următoarea:                                          

                                            H O T Ă R Â R E 
Art.1. Se aprobă actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei 

Lăcusteni, în următoarea componenţă: 
 

1. BOCŞARU COSMIN – primar – preşedinte consiliu 
2. DUMITRANA COSMIN – preot – membru consiliu 
3. ANICA SORIN – şef Post Poliţie – membru consiliu 
4. MITROI GEORGETA – medic uman – membru consiliu 
5. TEODORESCU MIHAI CONSTANTIN – director şcoală– membru consiliu 
6. CONSTANTIN NICOLAE – consilier local – membru consiliu 
7. RADA IOAN – consilier local – membru consiliu 
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            Art. 2. Primarul comunei Lăcusteni va duce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin Compartimentul autoritate tutelară şi asistenţă socială. 
           Art. 3. Comisia prevăzută la art. 1 va funcţiona conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 44/26.10.2015.  
           Art. 4.  Prezenta hotărâre, va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, Agenţiei 
Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea, primarului comunei şi persoanelor 
nominalizate la art. 1, fiind adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei şi pe 
site-ul propriu, prin grija secretarului comunei. 
 
 
                                        Lăcusteni, 28.12.2017 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
             RADA IOAN                                                  Contrasemnează:  
                       SECRETAR    
                                       BRĂNESCU ADRIAN                                     
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