
R O M A N I A 

JUDETUL NEAMT 
C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROIECT de H O T Ă R Ă R E 

 

Privind constituirea comisiei comunitar consultative din  

comuna Dobreni, judetul Neamt 

 
 

Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
Având în vedere:   

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre iniţiat de compartimentul 
asitenta social si insusit deprimarul comunei Dobreni, înregistrat sub nr. 
2685/24.05.2021, prin care se propune nominalizarea de către consiliul local a doi 
consilieri locali in cadrul comisiei comunitar consultative din comuna Dobreni, 
judetul Neamt 

-  prevederile art. 113  si art.114 din Legea nr. 272/2004 privind privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

În temeiul art. 129, „Atributiile Consiliului Local” alin. (2), lit. (d), precum si 
ali. (7), lit. b),  coroborat cu art. 196, „Tipuri de acte administrative”, alin. (1), lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- În vederea constituirii comisiei comunitar consultative al comunei 
Dobreni, consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de 
membri in comisie, dupa cum urmează:  

-  dl./dna .................Comisia de ............ a Consiliului Local al comunei 
Dobreni;  

- dl./dna ...................Comisia de .........., a Consiliului Local al comunei 
Dobreni.  
            Art.2.- Comisia comunitar consultativa, identificata in anexa la prezenta 
hotarare, va avea obligatia implicarii in procesul de identificare a nevoilor 
comunitatii si solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copii.  
 Art. 3. – Odata cu aprobarea prezentei hotarari se abroga  Hotararea Consiliului 
Local al comunei Dobreni, judetul Neamt nr 40/ 15.06.2017. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
comunei Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt 
şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 

 

PRIMAR 

Vasilica CRETU 

 



 

 

 
 
 
 

R O M A N I A 

JUDETUL NEAMT 
C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Ă R E A 

Nr. ....... din  27.05.2021 
Privind constituirea comisiei comunitar consultative din  

comuna Dobreni, judetul Neamt 
 

 

Consiliul Local al comunei Dobreni, judeţul Neamt, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
Având în vedere:   

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre iniţiat de compartimentul 
asitenta social si insusit deprimarul comunei Dobreni, înregistrat sub nr. 
2685/24.05.2021, prin care se propune nominalizarea de către consiliul local a doi 
consilieri locali in cadrul comisiei comunitar consultative din comuna Dobreni, 
judetul Neamt 

-  prevederile art. 113  si art.114 din Legea nr. 272/2004 privind privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

În temeiul art. 129, „Atributiile Consiliului Local” alin. (2), lit. (d), precum si 
ali. (7), lit. b),  coroborat cu art. 196, „Tipuri de acte administrative”, alin. (1), lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- În vederea constituirii comisiei comunitar consultative al comunei 
Dobreni, consiliul local nominalizează doi consilieri locali, care vor avea calitatea de 
membri in comisie, dupa cum urmează:  
-  dl./dna ....................... Comisia de ............ a Consiliului Local al comunei Dobreni;  
- dl./dna ......................., Comisia de .........., a Consiliului Local al comunei Dobreni.  
            Art.2.- Comisia comunitar consultativa, identificata in anexa la prezenta 
hotarare, va avea obligatia implicarii in procesul de identificare a nevoilor 
comunitatii si solutionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copii.  
 Art. 3. – Odata cu aprobarea prezentei hotarari se abroga  Hotararea Consiliului 
Local al comunei Dobreni, judetul Neamt nr 40/ 15.06.2017. 

Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
comunei Dobreni în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt 
şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

   Preşedinte de şedinţă                                                    Secretar General,                                

      Chelmu Danut                                                Petrescu Sanda Daniela 

       



 
    Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11 - Voturi: Pentru 11, Impotriva: 0,  Abtineri: 0 
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