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DISPOZIŢIA NR. 166 
 

Privitor la : pivind stabilirea componenței echipei mixte multidisciplinară 
cu privire la instituirea pachetului minimal de servicii sociale 
pentru copil și familie, la nivelul comunei Roșiile, Județul 
Vâlcea. 

                           
   Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 

Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarului general UAT 
Roșiile, judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 2403/29.06.2021  prin care se propune stabilirea 
componenței echipei mixte multidisciplinară cu privire la instituirea pachetului minimal de 
servicii sociale pentru copil și familie, la nivelul comunei Roșiile, Județul Vâlcea, ținând 
cont de adresa Consiliului Județean Vâlcea nr. 9697/16.06.2021 cu privire la instituirea 
pachetului minimal de servicii sociale pentru copil și familie; 

În conformitate cu prevederile art. 69, alin. (2)și art. 76, alin.(2 ) din Legea nr. 
292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit c), e), alin. (7), art. 196 alin. (1) lit. b 
din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1.  Se stabilește componența echipei mixte multidisciplinară cu privire la 
instituirea pachetului minimal de servicii sociale pentru copil și familie, la nivelul comunei 
Roșiile, Județul Vâlcea , după cum urmează: 

1. Niță Minodora    – consilier superior – asistent social; 
2. Constantin Elena-Raluca  – asistent medical comunitar; 
3. Diaconu Maria-Ionela – Director Școala Gimnazială Roșiile. 
Art. 2. Comisia are atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de lege fiind 

supervizata si asistata metodologic de o echipa mixta constituita la nivel judetean. 
Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 

vederea efectuării constrolului de legalitate, Consiliului Județean Vâlcea, persoanelor care 
fac parte din comisia la care se referă prezenta pentru ducere la îndeplinire și va fi făcută 
publică prin grija secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
  

 
Roşiile, 29.06.2021 
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