
ANEXA  

La Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr.190 din 31.10.2014 

 

 

 

Regulamentul de Funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ 

Constituit  la nivelul municipiului Husi ,judetul Vaslui 

 

 

CAP. I 

Dispoziţii generale 

 

 Art.1 

       (a)Consiliul Comunitar Consultativ este o structură comunitară 

independentă care sprijină Serviciul Public de Asistenta Sociala, în vederea 

rezolvării la nivel local a, cazurilor sociale, în scopul prevenirii separării 

copilului de familia naturală, prevenirii abandonului familial şi/ sau şcolar şi 

realizării unei protecţii sociale viabile. 

      (b)Consiliul Comunitar Consultativ se constituie pe bază de voluntariat, 

având relaţii,cu autorităţile locale care au ca obiect de activitate asistenţa 

socială. 

 

Art.2 

       Consiliul Comunitar Consultativ se înfiinţează prin Hotărarea Consiliului 

Local, avand în vedere prevederile art.113 si art.114 din Legea nr.272/2004, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicata. 

 

 CAP. II 

 Componenţa Consiliului Comunitar Consultativ şi modul de relaţionare a 

membrilor acestuia. 

 Art.3 

      (a) Consiliul Comunitar Consultativ se constituie din membrii din cadrul 

Comunităţii locale. 

      (b) Din randul acestora fac parte: preoţi, cadre didactice, medici, 

poliţişti,oameni de afaceri, consilieri locali, reprezentanţi ai Serviciului Public 

Local de Asistenta Sociala , sau orice alte persoane de la nivelul comunităţii 

care prezintă garanţii morale. 

       (c) Persoanele alese în cadrul Consiliului Comunitar Consultativ trebuie să 

se caracterizeze prin putere de decizie, disponibilitatea pentru activitatea de 

asistenţă socială şi să se bucure de recunoaştere şi aprecieri din parte  a 

membrilor comunităţii. 

       (d) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ îşi desfăşoară activitatea pe 

o perioadă de 4 ani de la constituirea structurii. 



       (e) Şedinţele Consiliului Comunitar Consultativ se vor desfăşura într-o sală 

pusă la dispoziţie  de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala. 

       (f) Între membrii Consiliului Comunitar Consultativ nu există subordonare, 

aceştia desfăşurându-şi activitatea bazându-se numai pe relaţii de colaborare. 

        (g) La şedinţe pot participa fără drept de vot persoane din comunitate 

invitate de membrii consiliului  sau orice alte persoane care pot da relaţii despre 

soluţionarea unei anume situaţii. 

 

 Art.4 

        (a) Consiliul Comunitar Consultativ se întruneşte ori de câte,ori este 

nevoie.  

Convocarea poate fi solicitată de autoritatea locală, de unul din membrii 

acestuia sau de orice persoană din cadrul comunităţii locale care se află în 

dificultate din punct de vedere social sau are cunoştinţă despre un astfel de caz. 

        (b) Activitatea din cadrul şedinţelor de lucru este coordonată de un 

moderator ales pentru fiecare şedinţă din randul membrilor consiliului 

comunitar. 

        (c) Hotărârile Consiliului Comunitar Consultativ se iau cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, iar în caz de opinii contradictorii sau de abţineri, acestea se 

motivează în scris în procesul verbal de şedinţă. 

        (d) În cadrul fiecărei şedinţe se va stabili persoana care, pană la următoarea 

şedinţă va ţine legătura cu secretariatul tehnic şi va face convocările în funcţie 

de solicitările primite. 

 

Art.5 

      (a)Membrii Consiliului Comunitar Consultativ  vor putea fi înlocuiţi in 

urmatoarele cazuri: 

  - deces  

 - schimbarea domiciliului in alta localitate 

 - la cerere 

 - incompatibilitate/conflict de interese 

 - exercitarea necorespunzatoare a tributiilor 

 - manifesta comportament antisocial. 

    (b) Propunerea de înlocuire se comunică autorităţii care a emis actul 

administrativ de numire, numai dacă ea este aprobată cu majoritatea membrilor 

Consiliului Comunitar Consultativ. 

  

Art.6 



       (a) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ au în vedere prevenirea 

separării copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru a-şi asuma 

responsabilităţile care le revin în mod natural. 

        (b)Membrii Consiliului Comunitar Consultativ au obligaţia păstrării 

confidenţialităţii informaţiilor cunoscute şi utilizate la un moment dat în 

soluţionarea cazurilor. 

        (c) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ vor trebui să urmărească în 

întreaga activitate evitarea marginalizării şi excluderii persoanelor defavorizate 

indiferent de problemele specifice ale acestora (sărăcie, alcool, handicap, 

dizabilităţi , boală psihică droguri, etc.), precum şi încurajarea toleranţei şi 

spiritului de solidaritate între membrii colectivităţii. 

        (d) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligaţi să respecte 

toate drepturile cetăţenilor (adulţi şi copii) cu care vin în contact în această 

calitate, fără nici o discriminare. 

        (e) În activitatea lor membrii Consiliului Comunitar Consultativ urmăresc 

respectarea valorilor familiale, a stabilităţii familiale şi a îngrijirii copiilor de 

către proprii părinţi. 

 

 Art.7 

         În exercitarea atribuţiilor pentru care au fost numiţi, membrii Consiliului 

Comunitar Consultativ urmăresc numai interesul superior al copilului care 

primează în luarea tuturor deciziilor. În acest sens, Consiliul Comunitar 

Consultativ are următoarele responsabilităţi: 

        - poate să recomande cetăţenilor asumarea unor obligaţii care decurg din 

responsabilităţile fireşti; 

        - identifică familiile /copiii care au nevoie de orice formă de sprijin; 

         - mediatizează conflictele intrafamiliale având în vedere respectarea vieţii 

private şi familiale precum şi a confidenţialităţi; 

        - consiliază, informează şi sprijină familiile cu risc de abandon social 

despre drepturile de care pot beneficia în condiţiile legii; 

        - se implică pentru strângerea şi repartizarea de fonduri în folosul copiilor 

şi a familiilor aflate în dificultate; 

        - propune Serviciului Public de Asistenţă Socială măsuri în vederea 

realizării Planului de Servicii.  

       - fiecare în parte sau consiliu în ansamblu pot sesiza Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vaslui cu privire la luarea unor măsuri 

de protecţie în regim de urgenţă; 

        - la solicitarea Consiliului Comunitar Consultativ specialişti ai Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Vaslui se vor deplasa în 

teritoriu pentru analizarea şi lămurirea problemelor de specialitate ridicate de 

consiliu; 



        - Consiliul Comunitar Consultativ va propune şi va accepta colaborarea cu 

specialiştii DGASPC Vaslui în exercitarea atribuţiilor de asistenţă şi protecţie 

socială; 

        - prin secretariatul tehnic asigurat de referentul/asistentul social din cadrul 

Serviciului Public de Asistenta sociala, DGASPC Vaslui va fi înştiinţată asupra 

tuturor activităţilor desfăşurate de către Consiliul Comunitar Consultativ şi 

asupra problemelor care apar în derularea activităţii,  informarea se va face 

operativ fără a depăşi intervale mai mari de 30 zile. 

 

 Art.8 

         (a) Personalul din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, va 

asigura secretariatul fiecărei întalniri, întocmind în acest sens procesul verbal de 

şedinţă şi hotărârile adoptate pe care le va aduce la cunoştinţă organelor 

abilitate,conform legii ; 

         (b) Personalul din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială în 

perioada dintre şedinţe va prelua şi consemna într-un registru special toate 

solicitările primite ; 

         (c) Solicitările înregistrate vor fi transmise persoanei care conf. Art.4 lit 

(d) care obligaţia să convoace consiliul. 

 

 Art.9 

        (a)Orice alte prevederi cu privire la atributiile Consiliului Comunitar 

Consultativ ,care nu sunt cuprinse in prezentul Regulament se vor prelua din 

actele normative existente in acest sens. 

        (b)Prezenta hotarare se va modifica,dupa caz conform reglementarilor ce 

vor fi aduse legislatiei asistentei sociale. 
  

 

 

 

Presedinte de sedinta,               Secretarul Municipiului Husi, 

 

                    Anton Cezar                                     Jr.Monica Dumitrascu 
 

 


