
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL RADAUTI
CONSILruL LOCAI,

HOTARARE

Privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ
la nivelul municipiului R5deu{i $i aprobarea regulamentului de organizare Si func[ionare a acestuia

Consiliul Local al municipiului Rddduti, inrrunit in Sedinla ordinare din data de 27.02.2014:
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Rndluti;
- raportul de specialitate ar Direcfiei de Asistenli sociald din subordinea consiliului Local

RAdiuti;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliullii Local;- prevederile Legii nr.272l200,1 p vind protectia si promovarea drepturilor copilului, art.l02

^ $i 103;
In temeiul afi.36 alin (6) lir. ,,a,,pct.2, arr. 45 alin (l). art.47, art.4g din Legea nr.21512001

prir ind administra(ia publicd locala republicaui. actJalizala:

HOIARASTE:

Art. i Se constituie Consiliul Comunitar Consultativ la nivelul municipiului R6diuti. in
rrmAtoarea componenla:
- Andronachi Traian - consiiier local
- Grijincu Marius - consilier local
- $cheul Gheorghe-Adrian secretar al municipiului
- Mironescu Marineia-Paraschiva direcror al Direcliei de Asistenld sociali din sLrbordinea

Consiliului Local Raddu{i
- Lungu Nicoleta - coo.donator al subfilialei Rddeu! a Organizaliei ..Salva1i Copiii,,- Morariu Mihai director executiv Direclia polilia Locale Rddriu{i
- Nichitoi Viorel - agent qef adjunct de poli(ie din cadrul Biroului de Ordine publicd _

Compartimentul Polilie de Proximitare din cadrul poliliei municipiului Redeuli- Mariu(eac Gheorghe maior la Inspectoratul de Jandarmi Juclelean ..Bogdan Vodd,, Suceava _
Comandantul Deta$amentului 5 Jandarmi Rddauti.

Aft.2 Se aprobd Regulamentul de organizare $i funclionare al Consiliului Comunitar
Consultativ, prezentat in anexd" care lace paate integranta din prezenta hoterere.

Art. 3 cnsiliui comunitar consrrtativ isi va exercita atribuliile in componenta prevazutd ra aft.
1 pe perioada mandatului prezentului consiliu local_

Ad. 4 Directia de Asistenti Sociali din subordi ea Consiliului Local va duce ia indeplinire
prevederile prezente j hotarari.
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