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                                                       DISPOZIŢIA 
R.  73 

                                                   din data de  08 februarie 2011 
 

  privind reactualizarea Consiliului Consultativ comunal pentru protecţia consumatorilor, 
la nivelul comunei Garoafa, judeţul Vrancea 
 
PRIMARUL COMU
EI GAROAFA, JUDEŢUL VRA
CEA 

 
              Analizând referatul nr. 534/08.02.2011/secretar, cu privire la reactualizarea 
Consiliului Consultativ comunal pentru protecţia consumatorului la nivelul comunei 
Garoafa, judeţul Vrancea, pentru a exercita la nivelul comunei Garoafa, judeţul Vrancea 
atribuţii ce decurg din prevederile HG. nr. 251/1994, privind stabilirea componenţei, a 
atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pentru 
protecţia consumatorilor;  
              În conformitate cu prevederile art. 44,45,46 ale OG nr. 21/1992, republicată, 
privind protecţia consumatorilor şi prevederile HG. nr. 251/1994, privind stabilirea 
componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Consultativ pentru protecţia consumatorilor;  
              În temeiul art.63 alin.(5) lit. e) şi ale art. 68 alin.(1) şi art.115 alin.(2) şi (7) din 
Legea nr. 215/2001, republicată,  privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare 
                                                   D I S P U 
 E: 
 

ART. 1  Se reactualizează Consiliului Consultativ comunal pentru protecţia 
consumatorilor, la nivelul comunei Garoafa, judeţul Vrancea, în următoarea componenţă: 
Preşedinte:           dl. Maghiaru Gheorghe – primarul comunei Garoafa 
Vicepreşedinte:   dl. Borcea Teodor – viceprimarul comunei Garoafa 
Membrii:             dl. Ciglenean Gheorghe – reprezentant al Asociaţiei pentru protecţia 
consumatorilor 
                            dl. Mocanu I. Ionel - reprezentant al Asociaţiei pentru protecţia 
consumatorilor 
                           dl. Enache Dumitru – agent şef adjunct Post poliţie Garoafa 
                           dl. dr. Bîrlă Vasile – medic veterinar Circa Veterinară Garoafa 
                           dl. Oprea Ion – Medic uman Cabinet medical Garoafa 
 Secretar:            dna Ţopa Geta – împuternicit al directorului Oficiului Judeţean pentru 
protecţia consumatorilor. Dispoziţia nr. 222/2010 îşi încetează aplicabilitatea.                
ART. 2. Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ sunt cuprinse 
în Regulamentul – Cadru. 
ART.3.  Secretarul comunei  va comunica prezenta dispoziţie pentru exercitarea 
controlului legalităţii în termenul prevăzut de lege, de asemenea va asigura publicitatea la 
nivelul comunei şi comunicarea cu cei în drept.  
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                                                                                                    AVIZAT 
Dl. Maghiaru Gheorghe                                                       P.   SECRETAR 
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