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 H O T  R Â R E A  nr.75 
Privitor la: Aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul orașului 

Băile Olănești  
 
Consiliul Local al orașului Băile Olănești, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 

data de 30 octombrie 2015, la care au participat un număr de 13 consilieri locali din totalul de 
13 în funcție. 

Respectând prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, a fost ales președinte de ședință 
dl.consilier local Baicu Georgel.  

Văzând proiectul de hotărâre, a expunerii de motive a Primarului orașului Băile Olănești 
asupra proiectului de hotărâre, a avizului de legalitate dat de Secretarul orașului, precum și a 
rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al 
orașului Băile Olănești. 

Luând în dezbatere referatul de specialitate nr.10203/08.10.2015, prin care consilierul 
juridic Hogea Irina propune aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la 
nivelul orașului Băile Olănești. 

Ținând cont de prevederile art.114 alin.(3) din legea nr.272/2004, privind protecția și 
promovarea drepturilor copiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile art.50 din OG nr.68/2003 privind serviciile sociale cu 
completările şi modificările ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art.9 din Legea nr.HG 
nr.1437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a Comisiei pentru protecția 
Copilului.  

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit."b", alin.4, lit."c" şi litera "e", alin.6 lit."a" punctul 
14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională. 

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor prezenți, respectiv 
voturi "pentru" = 13 

În temeiul art.36 alin2 litera”d”coroborat cu alin.6 pct.2 ,45 alin.2, coroborat cu 
art.47, art.49 şi art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1 – Începând cu data adoptării prezentei  se aprobă constituirea Consiliului 
Comunitar Consultativ la nivelul orașului Băile Olănești, în următoarea componentță 
nominală; 

A)1. Președinte:  Vasilache Vasile Sorin   -primar    
2. Vicepreşedinte Popa Titel     -viceprimar                      
3. Membri:  Gorgan Nicolae-secretar                -secretar; 
    Hogea Maria Irina    –cons. Juridic   

Groșenoiu Norica  -director Liceul Tehnologic      
“Justinian Marina” 
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Groșenoiu Emilian   -preot paroh Băile Olănești                                        
Pomenește George    -preot paroh Băile Olănești                                         
Popa Nicolae    -preot paroh  Băile Olănești                                          
Lică Constantin   -preot paroh Băile Olănești                                          
Balaban Rodica   -Medic de familie  
Popa Elena    -medic de familie               
Cojocaru Marin -comisar șef Poliția orașului B 

Olănești                        
13.Consilieri locali  - Păunescu Ioan 
                                 -  Trașcă Flavius Iulian  
                                 - Păunescu Brănescu Nicolae Ovidiu 
14.Oameni de afaceri din localitate  - Chiroiu Grigoraș 
                                                           - Predescu Dan, 
                                                          - Ghimiș Valentina 
B) Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ  va fi asigurat de către asistentul 

social sau persoana desemnată.  
Art.2– Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Comunitar 

Consultativ, conform anexei care face parte din prezenta . 
Art.3– Activitatea și competențele reprezentanților Consiliului Comunitar Consultativ, 

desemnați prin prezenta, sunt cele prevăzute de lege, desfășurându-se pe durata mandatului. 
Art.4 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea orice alte dispoziții anterioare. 
Art.5 - Prezenta hotărâre se va comunica compartimentului asistență socială în vederea 

aducerii la îndeplinire, Instituției prefectului județului Vâlcea, Primarului şi se aduce la 
cunoștință publică prin afișare  pe SITE-ul primăriei. 

 
 
 
Președinte de ședință, 
       Baicu Georgel 
  
     

                                                                                                                    Contrasemnează, 
                Secretar, 

                 jr.Nicolae Gorgan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Băile Olănești, 30 octombrie 2015 


