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H O T Ă R Â R E nr.79 
Privind actualizarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ 

la nivelul oraşului Costeşti 
 
 

 Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară în 
data de 21.12.2018;            

 Având în vedere: 
          -Expunerea de motive a domnului Ing.Baicea Ion- Primarul orașului Costești, 
județul Argeș, înregistrată sub nr.30687/13.12.2018; 
           -Referatul de specialitate înregistrat sub nr.30541 din data de 11.12.2018, 
întocmit de doamna Dinu Florina- director executiv în cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială; 
           -adresele înregistrate sub nr.30427 din 10.12.2018, nr.30428 din 10.12.2018, 
nr.30430 din 10.12.2018, nr.30501 din 11.12.2018, nr.30548 din 11.12.2018, prin care               
au fost desemnaţi reprezentanţii unor instituţii de pe raza oraşului Costeşti, ca membrii în 
Consiliul comunitar consultativ; 
           -prevederile: 
-art.114 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-art.9 alin.(10) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Comunitar 
Consultativ, la nivelul oraşului Costeşti, aprobat prin HCL nr.27/29.09.2016; 
           - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 
 Ţinând cont de prevederile art. 36 alin.(1) şi alin.(6) lit.”a”, pct.2,  din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
           În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea Administraţiei Publice Locale, nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.Se aprobă actualizarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ ca 
formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului, constituit la nivelul 
oraşului Costeşti, în următoarea componenţă:  
 -Nicolescu Nicoleta Tatiana -consilier local; 

-Albulescu Cătălin -agent şef principal, reprezentant al Poliţiei oraşului Costeşti; 
-Ipate Toma Cristina -psiholog, reprezentant Scoala Gimnazială nr.1 Costeşti; 
-Ungureanu Niculina -psiholog, reprezentant Liceul Teoretic Costeşti; 
-Drăguţ Violeta -profesor, reprezentant Liceul Tehnologic Costeşti; 
-Ene Floarea –inspector superior Direcţia de Asistenţă Socială Costeşti; 
-Crap Ioana Simona -medic la Cabinetul şcolar; 
-Dobre Iulian –om de afaceri; 
-Constantinescu Alexandru –preot, reprezentant al Protoieriei Costeşti. 
 
 



 Art.2.Secretarul oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre în 
termenul legal : 
-Institutiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Direcţiei de Asistenţă socială; 
-persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre. 
 
                                                                                         Dată astăzi:21.12.2018                                                   

     contrasemnează secretar oraş, 
Chiriţă Iuliana     
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                              STANCU GHEORGHE  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


