ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul u.a.t. comuna Balaciu
şi aprobarea Regulamentului de funcţionare

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 27.02.2018
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului nr.4676 din 15.01.2018
În conformitate cu:
- prevederile art.114 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată,cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile art.50^2 alin.(3) din OUG nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare
Examinând :
- raportul de avizare nr.334 din 08.02.2018 al compartimentului asistenţă socială.
- raportul de avizare nr.158 din 18.01.2018 al comisiei de specialitate a consiliului local
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr. 370 din 08.02.2018
- procesul-verbal nr. 122/12.02.2018 privind propunerile,sugestiile şi opiniile primite în urma
supunerii consultării publice a proiectului de hotărâre.
În temeiul art.36 alin.6 lit.a) pct.2 raportat la alin.2 lit.d) si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local Balaciu în cadrul Consiliului
Comunitar Consultativ al comunei Balaciu, d-nul Mihu Cornel.
Art.2 – (1) Se constituie la nivelul comunei Balaciu, Consiliului Comunitar Consultativ în
următoarea componenţă:
1. Mihu Cornel
- reprezentant CL Balaciu
2. Mihu Ana Simona - medic de familie
3. Zăvoianu Marian
- preot paroh sat Balaciu
4. Popescu George
- preot paroh sat Balaciu
5. Nae Ion
- preot paroh sat Copuzu
6. Micşa Nicolae Marius- preot sat Crăsanii de Jos
7.
- şef post poliţie
(2) Consiliul Comunitar Consultativ îşi va desfăşura activitatea în sediul Primăriei comunei
Balaciu, sat Balaciu,str.Calea Bucuresti nr.22.
Art.3 – Consiliul Local Balaciu va asigura cheltuielile privind buna funcţionare a consiliului
Art.3 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Comunitar
Consultativ, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.4 – Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ se asigură de către d-na Constantin
Adriana, consilier principal în cadrul compartimentului de asistenţă socială.
Art.5 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile HCL Balaciu nr.4 din
21.02.2008 se abrogă.
Art.6 – Prezenta hotărâre se va aduce la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentul
de asistenţă socială şi de persoanele nominalizate la art.2.
Art.7 – Prin grija secretarului comunei,prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale:primarului comunei, persoanelor nominalizate la art.2 şi Instituţiei Prefectului judeţul Ialomiţa în
vederea exercitării controlului de legalitate,se va publica pe site-ul instituţiei.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din 27.02.2018, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11
consilieri în funcţie şi 10 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mihu Cornel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir

Nr.10
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 27.02.2018
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Anexă la HCL nr.10 din 27.02.2018

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Consiliului Comunitar Consultativ
Balaciu

Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a comunităţii locale pentru o
implicare permanentă şi sistematică a acesteia în soluţionarea problemelor sociale.
Consiliul Comunitar Consultativ este compus din cel puţin 7 membri. Ei vor fi selectaţi nu pe
criterii profesionale ci în funcţie de prestigiul social, influenţa în comunitate, starea materială.
Aceştia pot fi: lideri informali, persoane disponibile, persoane cu prestigiu, persoane care
locuiesc în comunitate, persoane implicate şi receptive la problematica socială, persoane cu influenţă
în comunitate: oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici , consilier locali, poliţişti, etc.
Având în vedere raporturile dintre consiliul comunitar consultativ şi autorităţile administraţiei
publice locale, se recomandă ca primarul să nu fie membru al consiliului.
Consiliile comunitare consultative se înfiinţează şi funcţionează pe bază de voluntariat.
1. Scopul consiliului comunitar consultativ este de a sprijini activitatea de asistenţă socială
prin creşterea calităţii vieţii în familiile dezorganizate,aflate în impas financiar sau a copiilor
privaţi de o îngrijire şi educatie adecvate,îndeplinind următoarele funcţii:
- de colaborare – cu autorităţile publice competente, reprezentanţii societăţii civile;
- consultativă - pentru instituţiile publice şi private cât şi pentru comunitate;
- de intervenţie – primară, directă cât şi prin implicarea membrilor comunităţii.
2. Principiile pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea Consiliul Comunitar Consultativ Balaciu
sunt:
- nediscriminarea
- respectul faţă de cetăţean
- legalitatea
- confidenţialitatea
- impartialitatea
3. Raportul dintre
Consiliul Comunitar Consultativ Balaciu şi autorităţile
administraţiei publice locale
- Consiliul comunitar nu se subordonează autorităţii care l-a creat. Pentru activitatea consiliului,
ca şi pentru acceptarea sa de către comunitate este important ca actul administrativ prin care este
creat să fie adus la cunoştinţa comunităţii prin toate mijloacele de comunicare care există la nivelul
fiecărei comunităţi.
- Consiliul comunitar consultativ este o structură comunitară independentă care sprijină
serviciul social pentru copil şi familie pentru realizarea activităţii de asistenţă socială şi protecţia
copilului;
- Consiliul comunitar nu se substituie autorităţilor locale şi nici serviciului social pentru copil şi
familie;
- Activitatea consiliului comunitar consultativ este de voluntariat;
- Consiliul comunitar 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.
4. Raporturile între membrii consiliului comunitar consultativ
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Selecţia membrilor pentru consiliile comunitare se face de către consiliul local şi personalul din
cadrul compartimentului de asistenţă socială, având în vedere disponibilitatea candidaţilor, influenţa
acestora asupra membrilor comunităţii precum şi receptivitatea la problematica socială.
- Consiliul comunitar acţionează ca o echipă;
- Intre membrii consiliului comunitar consultativ sunt relaţii de colaborare;
- Membrii consiliului au aceeaşi poziţie în cadrul acestuia, inclusiv primarul dacă face parte din
acesta;
- Intâlnirile de lucru se desfăşoară cu sprijinul unui moderator ales pentru fiecare şedinţă în
parte;
- Divergenţele de opinii / punctele de vedere contradictorii se manifestă ca atare doar în timpul
întâlnirilor de lucru, concluziile şi hotărârile consiliului comunitar odată adoptate prin votul majorităţii,
sunt însuşite de fiecare membru în parte.
5. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ şi comunitate.
Deşi 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 consiliului şi rolul acestuia.
- cetăţenii din comunitate sunt invitaţi de către consiliul comunitar să participe la întâlnirile
acestuia; dacă un cetăţean refuză să dea curs invitaţiei, cazul rămâne să fie soluţionat de către
autorităţi; în nici un fel cetăţenii nu pot fi obligaţi să se prezinte în faţa consiliul comunitar consultativ;
- consiliul comunitar poate doar să recomande cetăţenilor asumarea unor obligaţii;
- consiliul comunitar decide acordarea ajutoarelor familiale din fondurile proiectelor
personalizate de asistenţă socială locală;
- consiliul comunitar decide accesul copilului în centru de zi cât timp centrul de zi funcţionează
cu sprijinul financiar obţinut din proiecte speciale; după terminarea proiectului accesul copiilor în
centru trebuie să se facă în conformitate cu dispoziţiile legale – adică prin dispoziţia primarului;
- consiliul comunitar împreună cu serviciul social pentru copil şi familie îşi asumă obligaţia de a
sfătui şi influenţa familia care beneficiază de sprijin, pentru a creşte capacitatea acesteia de a se ocupa
de copii.
Membrii consiliului comunitar sunt obligaţi să respecte toate drepturile cetăţenilor (adulţi şi
copii) cu care vin în contact în această calitate, fără nici o discriminare.
Interesul copilului este principiul şi reperul de bază pentru toate deciziile care privesc copiii.
Chiar dacă majoritatea cetăţenilor, potenţiali beneficiari ai intervenţiilor consiliului comunitar sunt
dezavantajaţi sociali, ei trebuie trataţi cu respect, orice atingere adusă demnităţii persoanei fiind
incompatibilă cu calitatea de membru al consiliului comunitar consultativ.
Evitarea marginalizării şi excluderii persoanelor defavorizate, indiferent de problemele specifice
ale acestora (sărăcie, alcool, handicap, boală psihică, drog s.a.), încurajarea toleranţei şi a spiritului de
solidaritate între membrii colectivităţii sunt exigenţe/permise de care depinde calitatea intervenţiilor
consiliului comunitar.
Discreţia, păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cunoscute şi utilizate la un moment dat de
membrii consiliului constituie reguli de conduită general acceptate cu prilejul activităţilor de formare.
Disponibilitatea şi receptivitatea 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
consiliului comunitar.
6. Atribuţii
Consiliul comunitar îşi asumă responsabilitatea pe caz.
Consiliul comunitar îşi asumă responsabilitatea de a contribui la ameliorarea stării sociale a
întregii comunităţi.
In ambele situaţii are în vedere:
- promovarea valorilor familiale, a stabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către părinţi;
- prevenirea separării copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru a-şi asuma
responsabilităţile;
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- colaborarea cu serviciul social comunitar pentru copil şi familie, cu alte servicii publice şi
private din comunitate, inclusiv cu consiliul de familie sau alte structuri comunitare dacă acestea există
(grupuri de sprijin, familii de suport etc.).
7. Activităţile compatibile cu natura şi rolul consiliului comunitar consultativ sunt
următoarele:
- informarea şi consilierea cetăţenilor comunităţii;
- 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 referentul social;
- recomandări de soluţionare a cazurilor; acestea pot fi adresate persoanelor fizice (părinţi,
copii, funcţionari publici), societăţi comerciale de pe raza comunei, comisiei pentru protecţia copilului,
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului);
- medierea conflictelor intrafamiliale, având în vedere respectarea vieţii private şi familiale;
- activităţi de strângere de fonduri în folosul copiilor şi familiilor aflate în dificultate;
- activităţi sistematice de binefacere;
- analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea în ansamblu;
- recomandări adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea unor situaţii sociale
caracteristice comunităţii.
8. Modul de funcţionare
Consiliul Comunitar Consultativ se întâlneşte în şedinţe ordinare trimestrial şi în şedinţe
extraordinare de câte ori este necesar.Convocarea poate fi solicitată de autoritatea locală, de oricare
din membri consiliului comunitar consultativ sau de orice persoană din cadrul comunităţii locale care
se află în dificultate din punct de vedere social sau are cunostinţă despre un astfel de caz.
Cazurile şi activităţile sunt monitorizate de către secretarul Consiliului Comunitar Consultativ
Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate;
Realizează un plan de acţiune care va fi transmis autorităţii locale;
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.
În cadrul fiecărei şedinţe se va stabili persoana care, până la următoarea şedinţă va ţine
legătura cu secretarul consiliului şi va face convocarea în funcţie de solicitările primite.
Activitatea de secretariat a consiliului se asigură de consilierul din cadrul compartimentului de
asistenţă socială care va întocmi în acest sens un proces verbal de şedinţă şi hotărârile adoptate.
9. Modificarea componenţei consiliului.
Componenţa Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica prin hotărâre a consiliului
local, în următoarele situaţii:
a) decesul persoanei desemnate
b) renunţarea unilaterală a persoanei desemnate,cu anunţarea în scris cu cel putin 45 de zile
calendaristice înainte ca renunţarea să îşi producă efectele.
c) neparticiparea la 3 şedinţe consecutive
d) nerespectarea principiilor pe baza cărora se desfăşoară activitatea consiliului
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