ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI
Nr…………… /………………………...

ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI
În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar
Consultativ şi aprobarea Regulamentului Consiliului Comunitar Consultativ,
cu modificările şi completările intervenite
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii
precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus menţionate pot
fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau depuse direct, până pe data
de02.05.2011, orele 16,00 .
Persoane de contact secretar Iancu Corina Beatrice şi consilier juridic Gheorghe Preda
Gabriela Mariana.

PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR

Nr. 1812/20.04.2011

REFERAT DE APROBARE
cu privire la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar
Consultativ şi aprobarea Regulamentului Consiliului Comunitar Consultativ,
cu modificările şi completările intervenite
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile
art.103 din Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare ( Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea
locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor
sociale care privesc copiii.
În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni
de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti. Rolul acestor structuri este atât
de soluţionare a unor cazuri concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivităţi.
Mandatul structurilor comunitare consultative se stabileşte prin acte emise de către autorităţile
administraţiei publice locale. Pentru a-şi îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare
consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.) şi
prevederile art. 50^2 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare (În realizarea obiectivelor proprii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a
implica comunitatea în identificarea, prevenirea şi soluţionarea la nivel local a problemelor sociale.)
precum şi prevederile HCL nr. 38/25.09.2006 privind aprobarea Regulamentului Consiliului consultativ
comunitar pentru asistenţă socială şi reorganizarea Consiliului consultativ comunitar trebuie să adopte o
hotărâre cu privire la reorganizarea Consiliului comunitar consultativ pentru asistenţă socială, în sensul
înlocuirii a doi membri şi anume Catrina Ninel –agent poliţie şi Petrişor Ion-consilier local şi cu privire la
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului comunitar consultativ pentru
asistenţă socială.

PRIMAR,
BUNEA MARIAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
Nr. 1813/20.04.2011

Vizat pentru legalitate
Secretar,
Corina-Beatrice Iancu

PROIECT DE HOTARARE
privind reorganizarea Consiliului Comunitar
Consultativ şi aprobarea Regulamentului Consiliului Comunitar Consultativ,
cu modificările şi completările intervenite
PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
- prevederile art. 103 din Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia drepturilor copilului,
cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 50^2 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr. 38/25.09.2006 privind
aprobarea Regulamentului Consiliului
consultativ comunitar pentru asistenţă socială şi reorganizarea Consiliului consultativ
comunitar;
- referatul de aprobare al domnului primar Marian Bunea, înregistrat sub nr. 1812/20.04.2011;
- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1834/21.04.2011 al compartimentului de asistenţă
socială din primărie;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraîia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1 – Se reorganizează Consiliul Comunitar Consultativ pentru sprijinirea activităţii de
asistenţă socială şi protecţia copilului în comuna Perşinari în următoarea componenţă:
1. –Căpitănescu Adrian – preot
2. –Matei Adrian – agent poliţie
3. –Stan Nadia – învăţătoare
4. –Militaru Nicoleta – asistent medical
5. –Bunea Marin – consilier local
6. –Amuza Aristiţa –educatoare
7. -Jugulete Dorin –presbiter biserică adventă
Art. 2 – Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ pentru sprijinirea activităţii de
asistenţă socială şi protecţia copilului în comuna Perşinari va fi asigurat de către doamna
Căpitănescu Florica-consilier în cadrul compartimentului de asistenţă socială, din cadrul
apartatului de specialitate al primarului comunei Perşinari.
Art.3-Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Comunitar Consultativ pentru asistenţă socială, cu modificările intervenite, anexă la prezenta
hotărâre şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul Comunitar
Consultativ pentru asistenţă socială şi consilierul pentru asistenţă socială, iar secretarul comunei
Iancu Corina-Beatrice se obligă să comunice prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PRIMAR,
Marian BUNEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
AL COMUNEI PERŞINARI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
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CAPITOLULUL I
Dispoziţii generale
Prezentul document reglementează organizarea şi funcţionarea CONSILIULUI CONSULTATIV
COMUNITAR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI AL COMUNEI PERŞINARI
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA.
Consiliul Comunitar Consultativ este un organism colegial prevăzut de Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, este un model nou
de organizare a comunităţii locale pentru o implicare permanentă şi sistematică a acsteia în soluţionarea
problemelor sociale.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul
de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copii,
scop în care pot fi create structuri comunitare consultative.Rolul acestor structuri este de a sprijini
activitatea de asistenţă socială şi protecţie a copilului, prin soluţionarea unor cazuri concrete, cât şi prin
faptul de a răspunde nevoilor globale ale respectivei comuntiăţi.
Consiliului Comunitar Consultativ îi revine rolul de soluţionare la nivel local a problemelor sociale
ale copiilor, completat şi cu acela de a rezolva probleme sociale ale persoanelor adulte, în realizarea
obiectivelor proprii, autorităţile administraţie publice locale având obligaţia de a implica comunitatea în
identificarea , prevenirea şi soluţionarea la nivel local a problemelor sociale.

CAPITOLUL II
Componenţa Consiliului Comunitar Consultativ
Consiliul Comunitar Consultativ este format din persoane reprezentative şi influente din
comunitate.ceea ce contează nu este atât pregătirea profesională a acestora, cât mai ales prestigiul lor social
şi moral.Pot fi membri în Consiliului Comunitar Consultativ următoarele persoane : oameni de afaceri
locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, dar în funcţie de specifivul comunităţii pot fi
membri reprezentanţi ai unor ONG-uri locale, etc.Persoanele selectate trebuie să aibă disponibilitate pentru
a desfăşura o muncă cu caracter voluntar.Primarul şi consilierii/asistenţii sociali care fac parte din
compartimentul de asistenţă socială nu pot fi membri ai Consiliului Comunitar Consultativ.
Consiliul Comunitar Consultativ este compus din 7 membri, selectaţi din diverse domenii de
activitate, dar pot fi antrenate şi alte persoane disponibile.
Consiliul Consultativ Comunitar se înfiinţează şi funcţionează pe bază de voluntariat.

CAPITOLUL III
Înfiinţare şi mandat
Temeiul legal al înfiinţării Consiliului Comunitar Consultativ este:
1.art. 50/2 din OUG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare:
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a dezvolta şi diversifica gama serviciilor sociale, în
funcţie de nevoile identificate.În realizarea obiectivelor proprii, autorităţile administraţiei publice locale au
obligaţia de a implica comunitatea, identificarea, prevenirea şi soluţionarea la nivel local a problemelor
sociale.
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2.art. 103 din Legea nr. 272/2004 pricind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare, şi anume autorităţile admnistraţiei publice locale au obligaţia de a implica
colectivitatea locală în procesul de identificare a neviolor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a
probelelor sociasle care privesc copiii.În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative,
cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali,
poliţişti.Rolul acestor structuri este atât de soluţionare a unor cazuri concrete, cât şi de a răspunde neviolor
globale ale respectivei comunităţi.Mandatul structurilor comunitare consultative se stabileşte prin acte
emise de către autorităţile administraţiei publice locale.Pentru a-şi îndeplini rolul pentru care au fost create,
structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului.
În actul de înfiinţare, respectiv de reorganizare, sunt nominalizate persoanele membre, precum şi
scopul pentru care acesta este creat, respectiv reorganizat: sprijinirea actvităţii de asistenţă socială şi
protecţie a copilului.
Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ se va detalia în
Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia care va fi aprobat prin actul administrativ prin care a
fost înfiinţat, respectiv reorganizat acest consiliu.
Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ erste de 4 ani, modificarea componenţei Consiliului
Comunitar Consultativ,cât şi reorganizarea /prelungirea mandatului acestuia, se va efectua prin act
admnistrativ similar înfiinţării acestuia. Consiliul Comunitar Consultativ îşi exercită mandatul până la data
reorganizării unui nou Consiliu Comunitar Consultativ.

CAPITOLUL IV
Reperele de bază pentru Consiliul Comunitar Consultativ
Reperele de bază pentru activitatea Consiliului Comunitar Consultativ sunt:
-promovarea valorilor familiale, a stabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către părinţi.
-prevenirea separării copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor.
-colaborarea cu compartimentul de asistenţă socială, cu alte servicii publice şi provate din
comunitate, sau alte structuri comunitare, dacă acestea există(grupuri de sprijin, familii de suport, etc.)

CAPITOLUL V
Activităţi compatibile
Consiliul Comunitar Consultativ ăşi asumă responsabilitatea pe caz.
Consiliul Comunitar Consultativ îşi asumăp responsabilitatea de a contribui la ameliorarea stării
sociale a întregii comunităţi.
Activităţile compatibile cu natura şi rolul Consiliului Comunitar Consultativ sunt următoarele:
-informare şi consiliere cu privire la drepturile copilului şi obligaţiile părinţilor/familie lărgite;
-identificarea familiilor/copiilor care au nevoie de orice formă de sprijin;
-analizarea cazurilor identificate de membrii consiliului sau supuse analizei acestuia de către primar
sau compartimentul de asistenţă socială;
-recomandări de soluţionare a cazurilor; acestea pot fi adresate persoanelor fizice(părinţi, copii,
funcţionari publici), comisiei pentru protecţia copilului, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie
a Copilului;
-medierea conflictelor interfamiliale, având în vedere respectarea vieţii private şi familiale;
-activităţi de strângere de fonduri în folosul copiilor şi familiilor aflate în dificultate;
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-activităţi de binefacere;
-mediatizarea activităţii Consiliului Comunitar Consultativ;
-analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea în ansamblu ;
-recomandări adresate primarului sau consilului local, în vederea ameliorării unor situaţii sociale
caracteristice comunităţii;
Consiliul Comunitar Consultativ poate să intervină în cazuri individuale, cât şi în problemele
generale ale colectivităţii.
Dosarul copilului care are nevoie de protecţie trebuie să cuprindă printre altele şi punctul de vedere
al Consiliului Comunitar Consultativ.

CAPITOLUL VI
Organizarea şi funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ
Selecţia membrilor pentru Consiliul Comunitar Consultativ se realizează de către primar şi consilier
/asistent social, având în vedere disponibilitatea candidaţilor, influenţa acestora asupra membrilor
comunităţii, precum şi receptivitatea la problematica socială.
Consiliul Comunitar Consultativ acţionează ca o echipă, între membrii acestuia existând relaţii de
colaborare.Membrii Consiliul Comunitar Consultativ au aceeaşi poziţie.
Întâlnirile de lucru ale Consiliul Comunitar Consultativ se desfăşoară cu sprijinul unui moderator
ales pentru fiecare şedinţă în parte, dintre membrii acestuia, cu votul majorităţii membrilor.Alegerea
moderatorului se face la începutil şedinţei.
Concluziile şi deciziile Consiliului Comunitar Consultativ sunt aprobate prin votul majorităţii şi
odată aprobate, sunt însuşite de fiecare membru în parte.Divergenţele de opinie şi punctele de vedere
contradictorii se manifestă ca atare doar în timpul întâlnirilor de lucru.
Consiliul Comunitar Consultativ se întâlneşte în întâlniri de lucru semestrial şi ori de câte ori
situaţia o impune sau la cererea unuia dintre membrii consiliului.Convocarea întâlnirilor de lucru a
Consiliului Comunitar Consultativ se face de către consilier asistenţă socială, în scris, cu 5 zile înaintea
întâlnirilor de lucru semestriale şi de îndată în cazul nencesităţii rezolvării de urgenţă a unor probleme
sociale.
Activitatea de secretariat se asigură de către asistentul social.
Întâlnirile de lucru pot avea loc dacă este întrunită majoritatea membrilor.Deuzbaterile ce au loc cu
ocazia întâlnirilor de lucru se consemnează în scris într-un proces –verbal care este semnat de către toţi
membrii prezenţi la întâlnirea de lucru şi de către asistentul social.
Concluziile, recomandările, punctele de vedere sunt consemnate în scris, semnate de către toţi
membrii prezenţi şi communicate persoianbelor interesate, prin grija asistentului social.

CAPITOLUL VII
Raportul dintre Consiliul Comunitar Consultativ şi autorităţile
administraţiei publice locale
Consiliul Comunitar Consultativ nu se subordonează autorităţii care l-a creat, respectiv Consiliul
Local al comunei Perşinari şi nici primarului comunei Perşinari.Pentru activitatea Consiliului Comunitar
Consultativ, ca şi pentru acceptarea sa de către comunitate este important ca actul administrativ prin care
este creat să fir adus la cunoştinţa comunităţii prin toate mijloacele de comunicare care existp la nivelul
comunităţii.
Consiliul Comunitar Consultativ este o structură comunitară independentă care sprijină
compartimentul de asistenţă socială pentru realizarea activităţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului.
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Consiliul Comunitar Consultativ nu se subtituie autorităţilor locale, compartimentul de asistenţă
socială şi nici serviciului social pentru copil şi familie.
Activitatea Consiliului Comunitar Consultativ este de voluntariat.
Consiliul Comunitar Consultativ are relaţii de colaborare cu autorităţile locale, precum şi cu
serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenţa socială.
Consiliul Comunitar Consultativ recomandă consiliului local, primarului, comisiei pentru protecţia
copilului luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri, fie acordarea unor servicii, fie luarea unor
măsuri speciale de protecţie.

CAPITOLUL VIII
Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ şi comunitate
Cu toate că Consiliul Comunitar Consultativ este creat printr-un act de autoritate, acesta nu creează
obligaţii pentru cetăţenii din comunitate.Cetăţenii din comunitate trebuie să fie informaţi despre existenţa şi
rolul acestuia:
-cetăţenii din comunitate sunt invitaţi de către Consiliul Comunitar Consultativ să participe la
întâlnirile acestuia; dacă un cetăţean refuză să dea curs invitaţiei, cazul rămâne să fei soluţionat de către
autorităţi; în nici un fel cetăţenii nu pot fi obligaţi să se prezinte în faţa Consiliul Comunitar Consultativ;
- Consiliul Comunitar Consultativ poare doar să recomande cetăţenilor asumarea unor obligaţii;
-Consiliul Comunitar Consultativ, împreună cu compartimentul de asistenţă socială îşi asumă
obligaţia de a consilia şi influenţa familia care beneficiază de sprijin pentru a creşte capacitatea acesteia de
a se ocupa de copil.
Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligaţi să respecte toate drepturile
cetăţenilor(adulţi şi copii) cu care vin în contact în acestă calitate, fără nicio discriminare.
Chiar dacă majoritatea cetăţenilor, potenţiali beneficiari ai intervenţiilor Consiliului Comunitar
Consultativ sunt dezavantajaţi sociali, ei trebuie trataţi cu respect, orice atingere adusă demnităţii persoanei
fiind incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului Comunitar Consultativ.
Interesul copilului este principiul şi reperul de bază pentru toatedeciziile care privesc copiii.
Evitarea marginalizării şi excluderii persoanelor defavorizate, indiferent de problemele specifice ale
acestzora(sărăcie, alcool, handicap, boală psihică, drog, etc), încurajarea toleranţei şi a spiritului de
solidaritate între membrii comunităţii sunt exigenţe/premise de care depinde calitatea intervenţiilor Consiliul
Comunitar Consultativ.
Discreţia, păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cunoscute şi utilizate la un moment dat de
membrii Consiliul Comunitar Consultativ constituie reguli de conduită, general acceptate cu prilejul
activităţilor de formare.
Disponibilitatea şi recptivitatea faţă de problemele dificile cu care se confruntă semenii din
comunitate sunt calităţile pentru care anumiţi cetăţeni din comună au fost propuşi ca membri ai Consiliul
Comunitar Consultativ.

CAPITOLUL X
Raportul între Consiliul Comunitar Consultativ şi alte structuri comunitare
Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a comunităţii locale pentru o
implicare permanentă şi sistematică acesteia în soluţionarea problemelor sociale.Rolul acestuia nu trebuie
confundat cu rolul serviciilor/compartimentelor sau altor structuri de asistenţă socială care funcţionează la
nivel local.
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Rolul Consiliului Comunitar Consultativ se confundă uneori cu acela al colectivului de sprijin al
autorităţii tutelare.Este de subliniat că, existenţa colectivului de sprijin al autărităţii tutelare se datorează
rutinei, este o activitate desfăşurată de diverşi profesionişiti, de culegere de informaţii în calitate de
împuterniciţi ai primarului şi este o activitate necesară primarului pentru exercitarea atribuţiilor de
autoritate tutelară.Colectivul de sprijin al autprităţii tutelare este încă activ în colectivităţile locale.

CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale
Prezentul regulament întră în vigoare începând cu data aprobării lui prin hotărâre de consiliu local şi
va fi modificat ori de câte ori legislaţia referitoare la Consiliul Comunitar Consultativ se va modifica.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Marin BUNEA

Contrasemnează
SECRETAR,
Corina –Beatrice IANCU
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