
ROMANIA                               
JUDETUL ARAD                  
CONSILIUL LOCAL INEU 
 
 

  HOTARAREA NR. 81 
          Din 29.06.2012 
      

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu şi reprezentanţii autorităţii 
finanţatoare in Consiliul consultativ  

al Centrului de Zi de Ingrijire a Copiilor Ineu şi revocarea Hotărârii nr. 61/31.07.2008 
 
 
 

 Consiliul local al orasului Ineu, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2012 

 Avand in vedere: 

  -iniţiativa şi expunerea de motive nr. 9990/25.06.2012 a Primarului Oraşului 

Ineu-jr. Călin Ilie Abrudan; 

  -referatul nr. 9991/25.06.2012 al d-nei Ancuta Rada - secretar al orasului Ineu; 

-prevederile Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 

-prevederile O.G.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

            -prevederile Anexei 2, art.5 şi art.7 din  H.G. 539/2005  pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi 

a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale; 
-prevederile art.36 alin 2, lit.d şi alin.6, lit.a, pct.2 din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  -avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu; 

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

                                                                HOTARASTE: 
 

 Art. 1 – Se desemneaza d-na consilier local Maftei Gabriela reprezentant al Consiliului 

local al orasului Ineu in Consiliul consultativ al Centrului de Zi de Ingrijire a Copiilor Ineu. 

Art.2 – Se desemneaza Primarul orasului Ineu-jr. Călin Ilie Abrudan si secretarul 

orasului Ineu-jr. Ancuta Rada reprezentanti ai autoritatii finantatoare in Consiliul consultativ al 

Centrului de Zi de Ingrijire a Copiilor Ineu. 

Art.3 – Cu data prezentei se revocă Hotărârea nr. 61/31.07.2008. 

Art.4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza persoanele 

desemnate la art.1 si art.2 si se comunica cu: 

- Instituţia Prefectului - judetul Arad; 

- Primarul orasului Ineu; 

- Centrul de zi de ingrijire a copiilor Ineu; 

- D-l consilier local Maftei Gabriela; 

- Secretarul orasului Ineu. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
 IONEL ALB      SECRETAR, 
               ANCUŢA RADA 
 



 

       
 

 

 

 

 
 

 

 


