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D I S P O Z I Ţ I E 

privind  desemnarea unei persoane  la nivelul  comunei Alexeni , 

judetul Ialomița  pentru indeplinirea obligațiilor ce revin administrației publice locale 

conform HG nr. 1103/2014  

 

PRIMARUL COMUNEI ALEXENI, JUDEŢUL IALOMIŢA. 

Având in vedere : 

 -    referatul compartimentului de resort inregistrat sub nr. 2284 din 22.06.2021 , privind 

necesitatea  desemnării unei persoane  pentru indeplinirea  obligațiilor ce revin administratiei 

publice locale conform HG nr. 1103/2014  ; 

 - prevederile  art. 3 și art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 1103 din 10 decembrie 2014  

pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei 

publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de 

copii aflaţi în situaţie de risc, de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare ; 

 - prevederile art. 155, alin (1), lit. d), coroborat cu alin. (5), lit. a)  din OUG nr. 57 /2019,  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

 In temeiul prevederilor  art. 196, alin (1), lit b) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N E  : 

 Art.1. Se  desemnează doamna Mocanu Elena - Ecaterina,  referent compartimentul de 

asistență socială, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni, pentru 

îndeplinirea obligațiilor ce revin administrației publice locale conform HG nr. 1103/2014 la 

nivelul comunei Alexeni, judetul Ialomița. 

 Art. 2.  Desfășurarea acestei activități constituie sarcină de serviciu, iar în executarea 

atribuțiilor doamna  Mocanu Elena - Ecaterina va respecta prevederile legilor și actelor 

normative referitoare la activitatea de  prevenire și interventie în cazurile de copii aflați în 

situație de risc. 

 Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.4.  Prezenta se comunică  prin grija secretarului general la comunei, Instituției 

Prefectului – judetul Ialomuița,  DGASPC Ialomița , persoanei nominalizate la art. 1 pentru 

aducerea la îndeplinire, se publică pe site-ul primăriei www.primariaalexeni.ro. 

 

            PRIMAR,                                        Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                       Secretar  general comună, 

                            Crețu  Ion                                                  Dinu  Marina  

                                             ___________                               ___________ 

Nr. 96. 

Emisă la Alexeni. 

Astăzi  24.06. 2021.  

http://www.primariaalexeni.ro/

