România
Jud.Caraş-Severin
Comuna Măureni
PRIMAR

D I S P O Z I ł I A Nr. 123
din 15.06.2009
privind modificarea componenŃei colectivului Autoritatii Tutelare Măureni
( Structurii Comunitare Consultative Maureni )
Având în vedere modificările survenite ca urmare a numirii unor noi lucratori in cadrul
postului de politie Maureni
Văzând dispoziŃiile cap. IV din Codul Familiei privind Autoritatea Tutelară si art. 103 din
Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului,
Având în vedere dispoziŃiile art. 63 din Legea nr. 215/2001 cu modificările şi completările
ulterioare privind administraŃia publică locală,
Având în vedere necesitatea modificarii componentei AutorităŃii Tutelare Măureni si a
Structurii Comunitare Consultative Maureni,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Măureni nr. 13 din 2004 privind Regulamentul
de organizare şi funcŃionare al aparatului propriu al consiliului local,
În temeiul art. 63 alin.(2) şi art. 68 din Legea nr. 215 / 2001, republicata, cu modificarile şi
competarile ulterioare privind administraŃia publică locală ,
PRIMARUL COMUNEI MĂURENI
DISPUNE:
Art.1. Comisia de Autoritate Tutelară si Structura Comunitara Consultativa Maureni
stabilita prin Dispozitia 30/08.01.2009 se modifica si va avea următoarea componenŃă :
1. Ilie Gheorghe
secretarul comunei - preşedinte
2. Boncza Ovidiu
inspector I, asistent social – secretar
3. Sandici Georgeta
medic – membru
4. Lazar Florea
agent principal – membru
5. Radics Aurel
preot ortodox - membru
6. Lascu Gheorghe Daniel
consilier local si profesor - membru
7. Radics Corina
consilier local si asistent sanitar – membru
Art.2.(1) Comisia de Autoritate Tutelară (Structura Comunitara Consultativa Maureni ) se
pronunŃă prin anchete sociale asupra cazurilor solicitate de instituŃii centrale sau locale, de
instanŃe, etc. cu privire la minori, punând prin acestea concluzii pe care le prezintă primarului în
vederea contrasemnării .
(2) Comisia de Autoritate Tutelară (Structura Comunitara Consultativa Maureni )
sprijina asistentul social din cadrul primariei cu privire la diferite cazuri sociale, recomanda
luarea unor masuri cu privire la copii, etc.
Art.3. Pentru efectuarea de anchete sociale de altă natură decât pentru cele stabilite la art. 2
se va fi constitui o altă comisie prin dispoziŃie a primarului.
Art.4. Prezenta dispoziŃie intră în vigoare şi se comunică conform art. 49 , art. 50 şi art. 85
lit. h din Legea nr. 215 / 2001 la:
• Institutia Prefectului judeŃului Caraş-Severin ;
• Persoanele desemnate la art. 1 .
Primar ,
Traian Puşcaş
Avizat
Secretar ,
Ilie Gheorghe

