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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                                 PRIMAR 
 

 
DISPOZIŢIA NR. 5 

 
Privitor la : reorganizarea comisiei de autoritate tutelară, asistenţă 

socială şi protecţia copilului la nivelul comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea. 

                         
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate nr. 16 /04.01.2021 

întocmit de secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea prin care se propune 
reorganizarea comisiei de autoritate tutelară, asistenţă socială şi protecţia copilului 
din cadrul Primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea având în vedere că au survenit 
modificări în componență; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, Legii 
nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările 
ulterioare, Legea 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, r1, L. 
nr. 487/2002 r1 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburari psihice, 
Legea 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, L. nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, OAP nr. 
794/2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor 
sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu 
handicap grav sau reprezentantului sau legal, OAP nr. 219/2006 privind activitatile 
de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea 
parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate, OUG nr. 
111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, 
actualizată, L. nr.217/2003 r3 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, 
O.G nr. 68/2003 privind serviciile sociale, art. 375 din L. nr. 287/2009 - Codul Civil, 
L. nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
cu modificările și comepltările ulterioare, L. nr. 119/1996, r2, Legea. nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, actualizată 
s.a; 

În temeiul art. 154, art. 155 alin (2) lit. a), alin (5) lit e), alin. (7), art. 156, 
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 reorganizează comisia de autoritate tutelară, asistenţă socială şi 

protecţia copilului la nivelul comunei Roșiile, judeţul Vâlcea, în următoarea 
componenţă: 

mailto:rosiile@vl.e-adm.ro
http://www.primariarosiile.ro/
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_asistenta_persoane_varstnice.php
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1. Constantin Dumitru – primar       - președinte; 
2. Avram Cătălin-Constantin – secretar general UAT Roşiile - membru;  
3. Niţă Minodora – asistent social Primăria Roşiile   - membru; 
4. Constantin Elena-Raluca – asistent medical comunitar - membru; 
5. Mateescu Iridenta – medic dispensarul uman Roşiile   - membru; 
6. Diaconu Maria-Ionela – Director coordonator Şcoala Roşiile - membru;  
7. Bărbulescu Ionuț – Șef post Poliţie Roşiile    - membru; 
8. Marinescu Stefan  – consilier achiziții publice   - membru; 
Art. 2. Comisia de autoritate tutelară, asistenţă socială şi protecţia copilului 

din cadrul Primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea are dintre următoarele 
atribuţii: 
 -  participă, după caz, la întocmirea de anchete sociale prin intermediul 
asistentului social; 
- va verifica orice aspecte ca urmare a sesezarii din oficiu sau la cererea unor 

institutii sau persoane fizice si se va intocmi referat de ancheta sociala cu 
propuneri concrete pentru fiecare caz in parte; 

- pentru persoanele cu handicap grav gradul I şi II  şi pentru însoţitorii acestora; 
- pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă; 
- Efectuarea de anchete sociale referitoare la minorii implicați în procesele de 

divorț, încredințare, reîncredințare, stabilire program de relații personale și 
veghere la creșterea și educarea minorului sau stabilire domiciliu; 

- Identificarea precoce a cazurilor de risc ce pot duce la separarea copilului de 
părinții săi, reintegrarea copilului separat în familie și responsabilizarea 
părinților privind creșterea și educarea, precum și de găsire de soluții adecvate 
pentru dificultățile pe care familia acestuia le trece la un moment dat; 

- pentru copii instituţionalizaţi; 
- pentru instituirea tutelei sau curatelei; 
- pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzit; 
- pentru acordarea ajutoarelor sociale; 
- referitoare la persoanele condamnate care au depus cerere de întrerupere a 

executării pedepsei; 
- în cazul instituirii tutelei sau curatelei; 
- în cazul încheierii sau rezilierii contractelor de întreținere; 
- privind acordarea dispensei de vârsta; 
- în vederea obținerii grațierii; 
- Activități de monitorizare a minorilor asupra cărora s-a instituit tutelă prin 

instanța de judecată și efectuarea controalelor periodice; 
- Rezolvarea cerințelor instanțelor de judecată, organelor de poliție cât și a 

spitalelor de psihiatrie; 
- La cererea persoanei cu handicap, sau al reprezentantului legal, Autoritatea 

Tutelară propune numirea unui asistent personal ; 
- Combaterea violenței domestice ; 
- va verifica si va intocmi anchete sociale necesare pentru solutionarea cererilor 

depuse in temeiul Legii 416/2001 actualizata ; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Curatel%C4%83
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- alte atributii prevăzute de legislaţia în vigoare privind asistenţa socială sub 
îndrumarea și coordonarea asistentului social. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuterniceşte, 
responsabil direct și coordonator, doamna Niţă Minodora – asistent social în cadrul 
Primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea care va asigura toate operațiunile 
tehnico-administrative specifice serviciilor de autoritate tutelară, cu sprijinul 
domnului Avram Cătălin-Constantin–secretar general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea și 
membrii prevăzuți la art.1. 

Art. 4. Pe perioada concediilor de odihnă, concediilor de boală, a zilelor de 
recuperare, etc. atribuţiile persoanelor nominalizate la art. 1 vor fi preluate de 
înlocuitorii de drept, primarul având grijă în respectarea acestei prevederi. 

Art. 5. Cu data pezentei îşi încetează valabilitatea  orice dispoziţie contrară. 
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 

Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, colectivului de sprijin al 
autorității tutelare nominalizate în art. 1 al prezentei şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roşiile, 04.01.2021 

 
               PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
           CONSTANTIN DUMITRU                       Secretar general UAT Roșiile,  
              AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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