ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA IANCU JIANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
PRIVIND CONSILIUL COMUNITAR CONSULTATIV PENTRU PROMOVAREA SI
RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI
Consiliul Local al comunei Iancu Jianu,Judetul Olt intrunit in şedinţa ordinara:
Având in vedere
- Raportul nr.217 din 12.01.2017 intocmit de compartimentul de resort din cadrul Primăriei lancu
Jianu*
-HCL Iancu Jianu nr. 13 /2015 privind consiliul comunitar consultativ pentru promovarea si
respectarea drepturilor copilului al cărui mandat inceteaza in anul 2017.
Având avizele comisiilor de specialitate,™;, i 023,1031,1034/27.02.2017
Având in vedere prevederile art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si
promovarea drepturilor copilului ,cu modificările si completările ulterioare;
In temeiul art.36(6) litera a pct 2 ,art. 45, alin.(l) si art.l 15 alin.(l) litera b) din
Legea 215 / 2001 privind administraţia publica locala republicata, cu modificările si completările
ulterioare; .
HOTĂRĂŞTE:
A r t . l . Se aprobă componenta consiliului comunitar consultativ cu rol în procesul de
identificare a nevoilor comunităţii si de soluţionare a problemelor sociale care privesc copiii din
localitatea lancu Jianu.
Art. 2. Componenta consiliului comunitar consultativ este următoarea:
I. PREDA RODICA-SECRETAR COMUNA
2.SANDU ARSENIE - P R E O T PAROHIA I IANCU JIANU.
3.STĂNILA OVIDIU - PROFESOR LICEUL TEHNOLOGIC.
4.PĂUN GIANNI -IOAN -ASISTENT MEDICAL
5.BABEC lOANA-CONSILIER SUPERIOR
6.BEŞNĂ NICOLETA-ASISTENT COMUNITAR
7.GHEORGHITĂ DANIELA-MEDIATOR SANITAR
8.CAZACU VILIANA -ASISTENT COMUNITAR
^.CĂLUGĂRU CONSTANTIN- DIRECTOR ADJ. LICEUL TEHNOLOGIC
Art. 3. Mandatul consiliului comunitar consultativ dste de 2 ani si promovează valorile
1amiliale,a stabilităţii familiei si ingrijirii copiilor de către parinti,prevenirea separării copilului de
părinţi si sorijinirea familiei pentru a-si asuma responsabilitatile,solutionarea unor cazuri concrete,de
a răspunde nevoilor globale ale colectivităţii pentru prevenirea neglijării copilului de către
parinti,folosirea copilului la munci grele in familie,abandonul scolar,violenta in familie asupra
copiilor.
Art. 4. Primarul comunei Iancu Jianu prin aparatul de specialitate va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotărâri si se va comunica:
Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
Primarului comunei Iancu Jianu ;
-Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Olt
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA IA-NCU JIANU
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Aprobata in şedinţa din 27.02.2017 cu 13 voturi din totalul de 13 consilieri prezenţi.

