ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
P R O I E C T de H O T Ă R Â R E
privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săgeata ,
judeţul Buzău
Consiliul local al comunei SAGEATA , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
- expunerea de motive a Viceprimarului comunei Săgeata , judeţul
Buzău,domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege
primarului conform prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
înregistrată sub nr. 112/21.05.2018 ;
- raportul de specialitate al compartimentului de asistenţă socială din cadrul
aparatului de specialitate al primarului , inregistrat la nr.113 din 21.05.2018;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat la nr.114 din
21.05.2018;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Săgeata , judeţul
Buzău;
În conformitate cu :
- prevederile art.114 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului ;
- prevederile art.50 alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale , cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Ordinului nr.95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru
privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului şi serviciile publice de asitenţă socială /persoane cu atribuţii de asistenţă
socială , în domeniul protecţiei copilului ;
-

prevederile Hotărâri de Guvern nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.68/2003 priviind serviciile sociale ,
precum şi Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale , cu
modificările şi completările ulterioare ;

- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.30/27.04.2018 privind
aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 20182020 la nivelul comunei Săgeata , judeţul Buzău ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
eleborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin (6) lit.a pct.2

, art. 45 alin. (1)

coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală (republicata*), cu modificarile si completarile ulterioare .
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constitue Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săgeata ,
judeţul Buzău , în următoarea componenţă:
Nume ș i prenume
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Profesia

cadrul

crt.
1
2
3

Funcția în

Ilie Constantin
Iancu Viorica Raimonda
Mirea Emanuel Mihail
Florea Alin

Gheorghe Ion
Stanciu Florin
Apostoiu Daniel
Cnup Rolanda
Borţoi Lăcrămioara
Ciurea Nicoleta
Petrache Elena

consiliulu
Preşedinte Viceprimar cu atribuţii de Primar
i
Secretar
Secretar UAT
Director Şcoala Gimnaziala “Nicolae
Membru
Membru
Membru
Memebru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Efrimescu”
Săgeata
Şef Post Poliţie
Comunal Săgeata
Consilier local
Consilier local
Preot Parohia Găvăneşti
Preot Parohia Săgeata
Preot Parohia Borduşani
Medic de Familie
Medic de Familie
Asistent comunitar
Ofiter de stare civilă
Administrator societate

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului Comunitar Consultativ, conform Anexei care face parte din prezenta
hotărâre.

Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
instituţiilor interesate .(Institutiei Prefectului – Judeţul Buzău , Viceprimarului
comunei Săgeata , compartiment asistenţă soacială , publicare pe situ-ul
instituţiei).

PT.PRIMAR
VICEPRIMAR,

AVIZEAZĂ ,

Ilie Constantin

Secretar,
Raimonda Viorica Iancu
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Sageata - Buzău, 22.06.2018.

Anexa la HCL Săgeata nr.
REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATI
Art.1 Consiliul Comunitar Consultativ , la nivelul comunei Săgeata ,
judeţul Buzău este o structură consultativă , înfiinţată pe lângă Consiliul
Local Săgeata cu scopul de a sprijini activitatea de asistenţă socială şi
activitatea de protecţie şi promovare a drepturilor copilului.
Art.2 Misiunea Consiliului Comunitar Consultativ Săgeata

este de a

contribui la identificarea nevoilor și resurselor comunității locale și de a
promova implicarea acesteia, în vederea soluționării problemelor comunității.
Art.3 Scopul Consiliului Comunitar Consultativ este a de a sprijini
activitatea de asistență socială prin creșterea calității vieții în familiile
dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privați de îngrijire și
educație adecvată.
Art.4 Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atât de soluționare cât și
de a răspunde nevoilor globale ale comunității.
Art.5 Principiile în baza cărora se desfășoară activitatea Consiliului
Comunitar Consultativ al comunei Săgeata sunt:
a) nediscriminarea;
b) respectul față de cetățean;
c) legalitatea;
d) confidențialitatea;
e) imparțialitatea.
Art.6 Consiliul

Comunitar

Consultativ

al

comunei Săgeata sprijină

activitatea de asistență socială prin creșterea calității vieții în familiile aflate în
situații de nevoie socială, îndeplinind următoarele funcții:

a) de colaborare: cu autoritățile publice competente, reprezentanții
societății civile;
b) consultativă: atât pentru instituțiile publice și private, cât și pentru
comunitate;
c) de intervenție: primară, directă, dar și prin implicarea membrilor
comunității.
Art.7 Consiliul Comunitar Consultativ al comunei Săgeata este format din
membri desemnați prin hotărâre a Consiliului Local Săgeata, selectați dintre
membrii comunității, persoane implicate și receptive la problematica socială, doi
consilieri

local,

un

reprezentant

al

școlii,

medici

de

familie,

asistență

medicală, preoți, șeful Postului de Poliție etc.
Art.8 Funcționarea Consiliului Comunitar Consultativ:
a) Consiliul Comunitar Consultativ se întrunește în ședințe periodice sau
ori de câte ori este nevoie;
b) convocarea și evidența ședințelor Consiliului Comunitar Consultativ se
realizează

de

către

președintele

prin

secretarul

Consiliului

Comunitar

Consultativ;
c) Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate și
înaintează autorităților competente propuneri pentru realizarea unor planuri de
acțiuni;
d) Consiliul Comunitar Consultativ poate propune Consiliului local Săgeata
și

Primarului

și

a

comunei

componenței

Săgeata

inițiale,

în

modificarea
funcție

de

prezentului
problematica

regulament precum
căreia trebuie să

răspundă în activitatea sa;
e) Consiliul

Comunitar

Consultativ

este

legal

întrunit

în

prezența

majorității membrilor săi și decide cu votul majorității membrilor prezenți.
Art.9 Atribuțiile Consiliul Comunitar Consultativ sunt:
a) întreprinde acțiunile prevăzute de lege, în vederea ameliorării stării
sociale a comunității locale;
b) colaborează cu serviciile publice și organismele private din cadrul
comunității locale;
c) asigură informarea și consilierea cetățenilor;

d) identifică familiile/copiii care au nevoie de orice formă de sprijin;
e)recomandă soluții pentru rezolvarea cazurilor identificate, acestea
putând fi adresate persoanelor fizice (părinți, copii, funcționari publici),
societăților comerciale de pe raza comunei, instituțiilor și autorităților
competente;
f) mediază conflictele intrafamiliale, având în vedere respectarea vieții
private și familiale;
g) activități de strângere de fonduri în folosul copiilor și familiilor aflate în
dificultate;
h) activități sistematice de binefacere;
i) mediatizarea activității consiliului comunitar;
j) formulează rapoarte, recomandări, concluzii asupra situației sociale a
comunității pe care le supune atenției Consiliului local Săgeata si
Primarului comunei Săgeata.
Art.10 Efecte:
- promovează valorile familiale, stabilitate familiei și îngrijirea copiilor de către
părinți;
- contribuie la prevenirea separării copilului de părinți;
- responsabilizează familia asupra îndatoririlor ce-i revin;
- asigură asistență pertinentă familiilor și copiilor care au nevoie de
sprijin;
- credibilitate crescută în rândul cetățenilor prin sprijinirea acestora de către
membrii Consiliul Comunitar Consultativ și prin implicarea afectivă;
- sprijinirea factorilor locali de decizie prin recomandări elaborate ca
urmare a investigațiilor pe plan local;
- diminuarea situațiilor de criză la nivel local.
Art.11 Consiliul Comunitar Consultativ îşi asumă responsabilitatea pe caz .
Art.12 Consiliul Comunitar Consultativ contribuie la ameliorarea stării
soaciale a întregii comunităţi .
Art.13 Consiliul Comunitar Consultativ , fiind o structură nouă , va căuta să
se implice concret în descoperirea , analizarea şi soluţionarea cazurilor din

domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului şi în acelaşi timp să poată fi
cunoscut la nivel local .
Art.14 Consiliul Comunitar Consultativ nu se substitute autorităţilor locale şi
nici compartimentului de asistenţă soacială , activitatea sa fiind de voluntariat .
Art.15 Consiliul Comunitar Consultativ are relaţii de colaborare cu autorităţile
locale , precum şi cu serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenţă
socială.
Art.16 Consiliul Comunitar Consultativ recomandă Consiliului Local /
Primarului/Comisie pentru Protecţia Copilului luarea unor măsuri pentru
soluţionarea unor cazuri , fie acordarea unor servicii sociale , fie luarea unor măsuri
special de protecţie .
Art.17 Consiliul Comunitar Consultativ nu dă naştere la obligaţii pentru
cetăţenii comunei , aceştia fiind informaţi despre existent consiliului şi rolul
acestuia .
Art.18 Consiliul Comunitar Consultativ poate doatr să recomande cetăţenilor
asumarea unor obligaţii şi , împreună cu personalul cu atribuţii de asistenţă socială
şi protecţia copilului , îşi asumă obligaţia de a sfătui şi influenţa familia care
beneficiază de sprijin , pentru a creşte capacitatea acesteia de a se ocupa de copii.
Art.19 Evitarea marginalizării şi excluderea persoanelor defavorizate şi
încurajarea toleranţei şi a spiritului de solidaritate între membrii colectivităţii sunt
premise de care depinde calitatea intervenţiilor Consiliului Comunitar Consultativ .
Art.20 Discreţia , păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cunoscute şi utilizate
la un momendat dat de membrii consiliului , constitue regulă de conduit general
acceptate .

