ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIU LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI
HOTĂRÂREA
Nr.24 din 23.04.2021
privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ
constituit la nivelul comunei valea Ursului, judeţul Neamţ, şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
Având în vedere dispozițiile legale si normative ale:
- art. 113 si art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea
drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 41 din Legea nr 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si
completurile ulterioare;
- Ordonanței de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările
si completurile ulterioare;
- Ordinul comun nr. 95/2006 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale si
Familiei si al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Drepturilor Copilului, pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de
asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane
cu atribuţii de asistenta sociala, în domeniul protecției drepturilor copilului;
- prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d” si alin. (7) lit. „b” din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si
completurile ulterioare;
Examinând Referat de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, elaborat
la nivelul autorităţii executivă a administratei publice locale;
Văzând Raportul de specialitate al d-nei Ancuța Marinela - asistent social în
cadrul compartimentului Asistență sociala si autoritate tutelara , al aparatului de
specialitate al primarului înregistrat în scriptele de evidentă ale institutiei sub nr
,
prin care se propune actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ
constituit la nivelul comunei Valea Ursului , judetul Neamt, si aprobarea
Regulamentului de organizare si funcționare al acestuia;
Analizând Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale autorității
deliberative locale;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanta
de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Valea Ursului, judeţul Neamţ întrunit în ședința
ordinara din 23.04.2021,
Adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Se actualizează componenta nominală a Consiliului Comunitar
Consultativ la nivelul comunei Valea Ursului , judetul Neamt, astfel:

Smeria Viorel - Primarul comunei Valea Ursului,
Roșu Chirilă Radu Ionel - Viceprimarul comunei Valea Ursului,
Zaharia Ioan - Secretarul general al comunei Valea Ursului,
Spatariu Iuliana - Director al Școlii Gimnaziale Valea Ursului,
Popa Cristian - Şeful Postului de politie Valea Ursului,
Andrușcă Daniela - medic de familie,
Dornescu Andreea Maria - învățătoare Grădiniță Valea Ursului,
Palcău Bogdan – preot Parohia ”Sf. Dumitru ” Valea Ursului ,
Modovanu Ciprian – preot Parohia ” Sf. Maria ” Chilii,
Ancuța Marinela – Referent as. asistenta sociala Primăria Valea Ursului,
Popa Elena – referent I asistenta sociala Primăria Valea Ursului.
Dornescu Maricica – consilier local
(2) Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ, este de 4 ani, începând de la
data la care prezenta hotărâre intra în vigoare si produce efecte juridice.
Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului
Comunitar Consultativ constituit la nivelul comunei Valea Ursului, judetul Neamt,
prevăzut în Anexa, care face parte integranta din prezentul act administrativ.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ se abroga
Hotărârea Consiliului Local Valea Ursului nr. 34 din 12.08.2016, si orice alte prevederi
contrare cuprinse în actele administrative emise anterior.
Art. 4. Primarul U.A.T., prin intermediul personalului din structura
compartimentului asistenta social si autoritate tutelara . al aparatului de specialitate, va
asigura aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului act administrativ.
Art. 5. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentului act
administrativ la nivelul autoritatilor si institutiilor publice interesate, precum si aducerea
sa la cunostinta publica, prin intermediul personalului din cadrul compartimentului
Monitorul oficial local din structura aparatului de specialitate al primarului, care va
realiza si efectiva sa inserare la nivelul site-ului www.valeaursului.ro.
Președinte de ședință :
Consilier local ,
Stoica Daniel

Contrasemnează ptr. legalitate:
Secretar General UAT,
Ioan Zaharia

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un
total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL VALEA URSULUI
Anexă la HCL nr. 24/2021
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL
CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV
I.
Înființarea Consiliului Comunitar Consultativ
Art. 1. Consiliul Comunitar Consultativ, la nivelul comunei Valea Ursului este
o structură consultativă înființat prin hotărârea consiliului local Valea Ursului cu
scopul de a sprijini activitatea de asistentă socială si activitatea de protecție si
promovare a drepturilor copilului, conform Legii 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completurile ulterioare.
Art. 2. Consiliul Comunitar Consultativ este creat în conformitate cu
prevederile Legii nr. 272/2004, art. 114, pe baza intenției membrilor de a ajuta în mod
benevol comunitatea, urmând ca acesta să îşi aducă contribuția la soluționarea
problemelor de interes local pentru copil si familie.
Art. 3. Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale si
are cu acestea doar relatii de colaborare.
Principiile în bază cărora se desfăşoară activitatea Consiliului Comunitar
Consultativ sunt:
a) nediscriminarea,
b) respectul față de cetatean,
c) legalitatea,
d) confidențialitatea,
e) imparţialitatea.
Componenta Consiliului Comunitar Consultativ
Art. 4. Consiliul Comunitar Consultativ este compus din 11 membri si are în
componentă persoane implicate si receptive la problematica socială: cadre didactice
locale, reprezentant al Politiei, cadru medical, preot din localitate, consilieri locali si
salariați ai Primăriei.
Art. 5. Presedintele Consiliului Comunitar Consultativ este primarul comunei
Valea Ursului, vicepreședintele este viceprimarul comunei Valea Ursului, iar
secretariatul se va asigura de către asistentul social.
Componența Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica în
următoarele situatii:
a)
decesul persoanei desemnate,
b)
renunțarea unilaterală a persoanei desemnate, cu anunțarea în scris cu
cel puțin 45 (patruzeci si cinci) de zile înainte ca renunțarea să îşi producă efectele,
c)
neparticiparea la trei întruniri consecutive,
d)
nerespectarea principiilor legalităţii, confidențialității, imparțialității,
nediscriminării,

Componenta Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Valea Ursului.
Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ si autorităţile administratiei
publice locale, precum si cu comunitatea
Art. 6. Consiliul Comunitar Consultativ, fiind o structura nouă, va căuta să se
implice concret în descoperirea, analizarea si soluţionarea cazurilor din domeniul
promovării si protecției drepturilor copilului si în acelaşi timp să poată fi cunoscut la
nivel local.
Art. 7. Consiliul Comunitar Consultativ nu se subordonează autorității care l-a
creat.
Art. 8. Consiliul Comunitar Consultativ este o structură comunitară
independentă care sprijină serviciul social pentru realizarea activității de asistentă
socială si protecţia copilului.
Art. 9. Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităților locale si
nici serviciului social, activitatea sa fiind neremunerata.
Art. 10. Consiliul Comunitar Consultativ are relatii de colaborare cu autorităţile
locale, precum si cu serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenta socială.
Art. 11. Consiliul Comunitar Consultativ recomandă Consiliului local,
Primarului, Comisiei pentru Protecţia Copilului luarea unor măsuri pentru
soluţionarea unor cazuri, fie acordarea unor servicii sociale, fie luarea unor măsuri
speciale de protecţie.
Art. 12. Consiliul Comunitar Consultativ nu dă naștere la obligați pentru
cetăţenii comunei, acestia fiind informați despre existenta consiliului si rolul acestuia.
Art. 13. Cetăţenii din comunitate pot participa, în funcţie de voința lor, la
întâlnirile consiliului, dar acestia nu pot fi obligați să se prezinte în fata consiliului.
Art. 14. Consiliul Comunitar Consultativ poate doar să recomande cetăţenilor
asumarea unor obligaţii si, împreună cu personalul cu atribuţii de asistentă socială si
protecţia copilului, îşi asumă obligaţia de a sfătui si influenta familia care beneficiază
de sprijin, pentru a creste capacitatea acesteia de a se ocupa de copii.
Art. 15. Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligați să respecte
toate drepturile cetăţenilor, adulți si copii, care vin în contact în această calitate fără
nici o discriminare. Interesul copilului este principiul si reperul de bază pentru toate
deciziile care privesc copiii.
Art. 16. Chiar dacă majoritatea cetăţenilor, potențiali beneficiari ai
intervențiilor Consiliului Comunitar Consultativ sunt dezavantajați social, ei trebuie
tratați cu respect, orice atingere adusă demnități persoanei fiind incompatibilă cu
calitatea de membru al Consiliului Comunitar Consultativ.
Art. 17. Evitarea marginalizării si excluderii persoanelor defavorizate si
încurajarea tolerantei si a spiritului de solidaritate între membrii colectivități sunt
premise de care depinde calitatea intervențiilor Consiliului Comunitar Consultativ.
Art. 18. Discreția, păstrarea confidențialități informaților cunoscute si utilizate
la un moment dat de membrii consiliului, constituie reguli de conduită general
acceptate cu prilejul activităților de formare.

Art. 19. Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a
comunități locale pentru o implicare permanentă si sistematică a acesteia în
soluţionarea problemelor sociale. Rolul acestuia nu trebuie confundat cu rolul
compartimentul serviciul public de asistentă socială care funcţionează la nivel local.
Atribuțiile Consiliului Comunitar Consultativ
Art. 20. Consiliul Consultativ îşi asumă responsabilitatea pe caz.
Art. 21. Consiliul Comunitar contribuie la ameliorarea stării sociale a întregii
comunități.
Art. 22. Consiliul Comunitar Consultativ are în vedere promovarea valorilor
familiale, a stabilități familiei si a îngrijirii copiilor de către părinți. Consiliul
comunitar acționează în scopul prevenirii separării copilului de părinți si sprijină
familiile pentru asumarea acestei responsabilități.
Art. 23. Consiliul consultativ acționează si pentru:
- informarea si consilierea cetăţenilor din comunitate;
- identifică familiile/copii care au nevoie de orice formă de sprijin;
- analizează cazurile identificate sau pe cele supuse analizei primarului sau
asistentului social;
- recomandă soluţionarea cazurilor supuse analizei;
- mediază conflictele intrafamiliale cu respectarea principiului respectării
vieți private si familiale;
- acționează pentru strângerea de fonduri în folosul copiilor sau familiilor
aflate în dificultate;
- acționează pentru alte activităţi de binefacere;
- mediatizează activitatea consiliului comunitar;
- adresează recomandări primarului sau consiliului local pentru ameliorarea si
îmbunătățirea unor situatii sociale ivite în rândul comunităţii;
- alte activităţi de natură socială.
Sesizarea Consiliul Comunitar Consultativ
Art. 24. Problemele comunităţii sunt semnalate, de regulă, de către personalul
din cadrul Compartimentului Serviciu Public de Asistentă Socială sau de către
Primar.
Membrii Consiliului se pot autosesiză atunci când intră în contact direct cu
situatii care corespund atributiilor sau când sunt sesizați de către membrii comunităţii.
Funcţionarea Consiliul Comunitar Consultativ
Art. 29. Consiliului Comunitar Consultativ se întrunește ori de câte ori este
necesar (în regim de urgente).
Art. 30. Şedinţele sunt valabil întrunite în cazul în care sun prezenţi cel puţin 3
(trei) din total al membrilor Consiliului Comunitar Consultativ.
Art. 31. Şedinţele Consiliului Comunitar Consultativ sunt conduse de
presedinte, în cazul în care acesta absentează de la sedinta conducerea acesteia se
asigură de către vicepreședinte.
Art. 32. La şedinţele Consiliului Comunitar Consultativ se întocmesc

procese-verbale redactate de către secretar si vor fi însușite sub semnătură de către
toți membrii prezenţi.
Art. 33. Mandatul membrilor este de 4 (patru) ani de la data numirii.
Art. 34. Atribuțiile, sarcinile, competentele si responsabilitățile prevăzute în
prezentul Regulament nu sunt limitate, ele urmând a fi completate pe parcurs cu cele
rezultate, în mod expres sau implicit, din legi, decrete, ordonanțe, hotărâri si alte acte
normative.
Art. 35. Compartimentul Serviciu public de asistentă socială va lua masuri de
completare sau modificare a prezentului Regulament, ca urmare a apariției unor
dispoziţii legale care impun aceasta.
Președinte de ședință
Stoica Daniel

