
ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,fax.0349/525000

DISPOZIŢIE
Cu privire la: reorganizarea Colectivului de Sprijin al Autorităţii Tutelare şi 

pentru Asistenţă Socială de pe lângă Consiliul Local al comunei Perieţi, judeţul Olt.

Ec. Vâlceleanu Costin Robert, primarul comunei Perieţi, judeţul Olt;
Având în vedere:

- prevederile art. 113 şi art. 114 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- prevederile art. 28 şi art. 29 Iit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice;

- prevederile art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. c) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale;

în temeiul art. 63 alin. (1) lit. d), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. a) din 
Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI PERIEŢI 
DISPUNE

Articolul 1. începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se reorganizează Colectivul de 
Sprijin al Autorităţii Tutelare de pe lângă Consiliul Local al comunei Perieţi, judeţul Olt, în 
următoarea componenţă:

1. OLTEANU ELENA, secretar comună -  preşedinte comisie;
2. FLOAREA MARIANA, inspector - membru;
3. IVAN VIOLETA, inspector - membru;
4. STANCA IONELA, consilier juridic -  membru;
5. ALEXE ŞTEFANIA, inspector - membru;
6. VIŞAN ELENA, consilier-membru;
7. Dr. ROŞIULESCU MARIANA, medic de familie Perieţi -  membru;
8. Dr. PÎrVeCI AMALIA ELENA, medic de familie Perieţi -  membru;
9. FLOAREA CORNEL CONSTANTIN, agent şef principal post de poliţie Perieţi - membru;
10. PATRU LIVIU, agent şef principal post de poliţie Perieţi - membru;
11. VOICA MARIAN ROBERTO, agent şef adjunct post de poliţie Perieţi - membru;
12. PIŢURU ILEANA, agent post de poliţie Perieţi - membru;
13. POPA ION, director şcoală - membru;
14. IORDACHE FLORIN, preot Parohia Perieţi - membru;
15. BĂRBULESCU TRAIAN, preot Parohia Perieţii de Sus - membru;
16. DIACONESCU NICUŞOR, preot Parohia Mierleştii de Sus - membru;
17. DRAGOMIR GHEORGHE, preot Parohia Măgura -  membru.

Articolul 2. (1) Colectivul de Sprijin al Autorităţii Tutelare şi de Asistenţă Socială de pe 
lângă Consiliul Local al comunei Perieţi, judeţul Olt, va depista cazurile de copii aflaţi în 
dificultate din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cazurile de bătrâni lipsiţi de susţinători 
legali, bolnavi şi va propune instituirea măsurilor de protecţie socială în vederea soluţionării 
cazurilor identificate.



(2) Persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Perieţi, judeţul Olt, vor monitoriza şi analiza cazurile identificate şi vor 
întocmi procese-vervale de constatare şi anchete sociale.

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
compartimentul Asistenţă socială.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se va comunica:
Instituţiei Prefectului -Judeţul Olt;
Compartimentului Asistenţă socială si persoanelor nominalizate la art. 1;

- Se face publică prin afişare.

PRIMAR
EC. Costin LCELEANU

Avizat pentru legalitate 
SECRETAR,

Ec. Elena OLTEANU
----------
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