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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  

privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei  

Țițești, județul Argeș 

 

 
Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică ordinară, 

având în vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Asistență socială 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

- art. 113 și art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, 

cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 41 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare; 

 - Ordonanța de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Ordinul comun nr. 95/2006 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al 

Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, pentru aprobarea Metodologiei de 

lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și 

serviciile publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul 

protecției drepturilor copilului;  

- prevederilr art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b” din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 
Art.1. Se reorganizează a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Țițești, 

județul Argeș, astfel: 

1. Duțulescu Gheorghe - viceprimarul comunei Țițești 

2. Ilinca Iulia - Director al Școlii ”I.C.Lăzărescu” Țițești  

3. Danalache Alin - Șeful Postului de poliție Țițești 

4. Ungheanu Mateescu Ionela – consilier local 

5. Plăiașu Adrian – consilier local 

6. Negoescu Sonel Haralambie – preot Parohia Bucșenești Lotași 

7. Ion Camelia – medic familie comuna Țițești 
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(2) Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ este de 4 ani, începând de la data la care 

prezenta hotărâre intră în vigoare și produce efecte juridice.  

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Comunitar 

Consultativ constituit la nivelul comunei Țițești, județul Argeș, prevăzut în Anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, toate prevederile contrare 

cuprinse în actele administrative emise anterior se abrogă. 

Art.4. Primarul comunei Țițești, prin intermediul personalului din structura 

compartimentului asistență socială, va asigura aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei 

hotărâri. 

           Art.5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei 

Țițești și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

                  Buzatu Aurelian                                                                Secretar General, 

                                                                                        Poștaliu Adriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.74 adoptată în ședința ordinară din data de 25.11.2021 cu un număr de 15 voturi 

”pentru” din 15 consilieri în funcție 


