ROM ANIA
JU D E JU L V A SLU I
CO M U N A G R IV ITA

CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 24/2013
privind actualizarea componentei
Consiliului comunitar consultativ
A vand In vedere:
- necesitatea im plicarii colectivitapi locale In procesul de identificare a nevoilor
comunitafii §i de solutionare la nivel local a problem elor sociale care privesc fam ilia §i copiii;
- proiectul §i expunerea de m otive la proiectul de hotarare privind actualizarea
com ponentei Consiliului com unitar consultativ;
- prevederile HCL 28/2005 privind lnflin|area Consiliului com unitar consultativ;
- avizul C om ishior de specialitaie ale Consiliului Local al comunei G rivita, §i raportul de
specialitate al com partim entului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
com unei G rivita;
- prevederile art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protectia §i prom ovarea drepturilor
copilului;
In tem eiul dispozitiilor art. 36, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea
adm inistrapei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu m odificarile §i com pletarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Grivita, judetul Vaslui:

HOTARA§TE:

A rt. 1 Se aproba, com ponen|a Consiliului com unitar consultativ, denum it in continuare
Consiliul, dupa cum urmeaza:
D abija loan - viceprim ar;
V&tafii Bogdan - secretarul comunei;
Silvestru G ina - asistent medical com unitar;
M unteanu Rom ica - §ef de post Grivita;
G hioalda M iranda - m edic de fam ilie;
Ne§tian N eculai - preot Grivita;

Radu Liviu D aniel - preot Trestiana;
B ojian V lad - preot Odaia Bursucani;
V ulpe R oxana - director §coala Grivifa;
Vulpe Virgil - profesor Scoala Grivita;
M unteanu Irina - profesor §cvoala Grivita;
Paiu G abriela Lum inifa - consilier local;
A rt. 2 Se aprobS Regulam entul de organizare §i funcfionare a Consiliului, prevazut in
A nexa nr. 1 care face parte integrants din prezenta hotarare.
A rt. 3 Consiliul colaboreaza cu com partim entul Asistenfa sociala din cadrul aparatului de
specialitate al prim arului comunei Grivita, cu alte servicii publice sau private din com unitate sau
alte structuri.
A rt. 4 In indeplinirea atribufiilor Consiliul emite avize cu rol consultativ.
A rt. 5 A ctivitatea consiliului este coordonata de catre secretarul com unei Grivita.
A rt. 6 Lucrarile de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de referentul pe problem e de
asistenfa sociala din cadrul aparatului de specialitate al prim arului comunei.
A rt. 7 M andatul consiliului este pe perioada mandatului Consiliului local $i se exercita in
condifiile prezentei hotarari §i a regulam entului de organizare §i funcfionare.
A rt. 8 Prim arul comunei Grivifa cu sprijinul com partim entului de resort va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
A rt. 9 Prezenta hotarare va fi com unicata persoanelor $i institufiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
Data astazi: 31 mai 2013

Pre^edinte de §edinfa
Consilier
Paiu G abriela Lum inifa

Contrasem neaza
Secretar
Vat "
’ i

•

Anexa nr, 1 la H.C.L. nr. 24/31 mai 2013
REGULAMENTUL
de organizare §i funcfionare a Consiliului comunitar consultativ
Art. 1 a) Consiliu! comunitar consultativ este o structure independents, formats pe baza de
voluntariat, dar fara a se limita, din oameni de afaceri localt, preofi, cadre didactice, medici, consilieri
locali, polifi^ti.
b) Consiliu! comunitar are rolul de a solufiona unele cazuri concrete $i de a rasp unde nevoilor
globale ale comunitafii, prin oferirea de consultant §i sprijin primarului §i consiliului local in rezolvarea
problemeior privind protecfia familiei §i a copilului.
A rt. 2 a) §edinfele consiliului comunitar consultativ nu sunt publice.
b) La $edinfele consiliului pot fi invitate §i alte persoane influente din satele componente ale
comunei, care pot sa-§i aduca contribufia la rezolvarea problemeior sociale de interes local.
A r t 3 Consiliu! infiinfat prin Hotararea Consiliului Local fiincfioneaza In baza prezentului
regulament.
A rt. 4 ConsiHuI Comunitar Consultativ nu se substituie autoritafilor locale are cu acestea doar
relafii de colaborare
A
f*
dului pe care :! ere , consiliul acfioneaza pentru:
- promovarea vaiorilor familiale, a stabilitatil familiei $i a mgrijirii copiilor de catre pSrinti;
prevenirea separarii copilului de parinfi $i sprijinirea familiei pentru a-§i asuma
responsabilitafile.
Art. 6 Consiliu 1poate desfa$ura urmatoarele activitafi:
- informarea §i consilierea cetafenilor comunitafii;
- identiftcarea familiilor/copiilor care au nevoie de orice forma de sprijin;
- analizarea cazuri lor identificate de membrii Consiliului comunitar consultativ sau supuse
analizei acestuia de catre primar sau referentul cu atribufii de asistenfa sociala;
- recomandari de solufionare a cazurilor. Acestea pot fi adresate persoanelor fizice (parinti,
cop'd, funcponari publici), societafi comerciale de pe raza com unei, Comisiei pentru protecfia copilului,
Direcfia Generala de Asistenfa Sociala §i Protecfia Copilului;
- medierea conflictelor intrafamiliale avand in vedere respectarea viefii private $i familiale;
- strangerea de fonduri in folosul copiilor §i familiilor aflate in dificuitate;
- activitafi sistematice de binefacere;
- analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea in ansamblu;
- recomandari §1 propuneri adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea unor
situafii sociale caracteristice comunitafii;
- mediatizarea activitafii consiliului §i a proiectelor pe care intenfioneaza sa le realizeze, precum
§i a celor realizate.
A r t 7 Consiliul colaboreaza cu compartimentul de asistenfa sociala din cadrul primariei, cu alte
servicii publice §1 private din comunitate sau alte structuri.
A r t 8 a) Consiliul este convocat de catre secretaru! comunei Grivifa, la propunerea referentului
cu atribufii de asistenfa sociala sau a unui membru al consiliului.
b) Consiliul se considers intrunit in §edinfS daca participa jumatate plus unu din numarul
membrilor.
c)
Lucrarile de secretariat ale consiliului sunt asigurate de referentul social, din cadrul
primSriei.
A r t 9 §edinfele consiliului au loc in spafii puse la dispozifie de catre primarul comunei, care sa
asigure confidenfialitatea datelor §i a informafiilor referitoare la familie §i copil.
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