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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 22 din 17 sep 2012 

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Dudeştii Noi 

Având în vedere: 

a) prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă 
socială; 

b) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 86/2008 privind aprobarea Strategiei 
naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013 a 
Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei 
şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013; 

c) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2003, privind regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială; 

d) prevederile Ordinului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
– Autoritatea naţională pentru Protecţia drepturilor copilului nr. 95/2006  pentru 
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre Direcţiile Generale de 
Asdistenţă Socilaă şi Protecţia Copilului şi serviciile publice de asistenţă 
socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului; 

e) prevederile art. 502 din Ordonaţa Guvernului nr. 86/2004 privind 
modificarea Ordonaţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 

f) Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonaţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii 
sociale; 

g) art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, 

 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrat sub nr. 2756/2012, calitate acordată de 
prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. 
(6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 2757/2012;   

c) raportul Comisiei de specialitate EDUX a Consiliului local, 
 
analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a)  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
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          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 

Art. 1.- Se constituie Consiliul Comunitar Consultativ al comunei Dudeştii Noi, în 
urmatoarea componenţă iniţială: 

a) Ion GOŞA, viceprimar – presedinte, 
b) Maria GAŞPAR, preşedinta Comisiei de specialitate EDUX a Consiliului local 

– membru, 
c) Tamara-Rodica NIŢĂ, directoarea Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi  - membru, 
d) Venus PARALESCU, medic de familie – membru, 
e) Carmen SIMINIC, medic de familie – membru, 
f) Floria GAŞPAR, preot – membru, 
g) Marius BÂRSAN, poliţist – membru, 
h) Aurel SAFTA, comerciant – membru.- 

Art. 2.- Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ va fi asigurat de catre 
Maria BOGDAN, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului.- 

Art. 3.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Comunitar Consultativ, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.- 

Art. 4.- Primarul comunei va actualiza prin dispoziţie componenţa Consiliului 
Comunitar Consultativ.- 

Art. 5.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi 
şi prefectului judeţului Timiş, membrilor Consiliului Comunitar Consultativ şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul Primăriei comunei Dudeştii Noi, precum 
şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 

  
 
 
 

 
F1/A1 
AAN/AAN 
Ex. 2 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

 
G h e o r g h e  C H I R V Ă S I T U  

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului1+4)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică2+3+5)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 
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 Anexa 

la Hotărârea Consiliului Local nr. ___ din 17 sep 2012 

 

R E G U L A M E N T  

de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ 

 

Art. 1.- În conformitate cu prevederile art. 103, alin.(1) din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a 
nevoilor comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc 
copiii, creând astfel în acest scop Consilii Comunitare Consultative, compus din 
oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti. 

Art. 2.- Conform O.U.G. nr.86/2004 privind modificarea O.G. nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, art. 50, alin. (2) - în realizarea obiectivelor proprii, autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a implica comunitatea în identificarea, 
prevenirea şi soluţionarea la nivel local a problemelor sociale. 

Art. 3.- Potrivit art. 40 din Constituţia României, persoanele fizice se pot asocia 
fără a constitui o persoană juridică, dacă realizarea scopului propus permite aceasta. 
Consiliul Comunitar Consultativ este o structură creată la nivelul comunităţii, fără 
personalitate juridică, care desfăşoară activităţi cu caracter social la nivel local, pe 
bază de voluntariat. Este o formă de sprijin la nivel local, constituită ca o alternativă la 
soluţionarea problemelor apărute în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar 
sau a copiilor privaţi de o îngrijire şi educaţie adecvată. 

Art. 4.- MISIUNEA - acestui Consiliu Comunitar Consultativ este de identificare 
a nevoilor şi resurselor comunităţii locale şi implicarea acesteia în vederea soluţionării 
problemelor comunităţii.    

Art. 5.- FUNCŢIILE  Consiliu Comunitar Consultativ sunt: 

a) de colaborare – cu autorităţile publice competente, reprezentanţii 
societăţii civile; 

b) consultativă – pentru instituţiile publice şi private cât şi pentru 
comunitate; 

c) de intervenţie – primară, directă cât şi prin implicarea membrilor 
comunităţii. 

Art. 6.- SCOPUL  acestui Consiliu 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 educaţie adecvată. 

Art. 7.- ROLUL  acestui Consiliu Comunitar Consultativ este atât de soluţionare 
cât şi de a răspunde nevoilor globale a comunităţii. 
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Art. 8.- COMPONENŢA acestui Consiliu Comunitar Consultativ este de 5 – 7 
membri numiţi de către primarul comunei prin dispoziţie. 
 

Art. 9.- La baza selecţiei vor sta următoarele criterii de selecţie:  
a) persoanele numite să fie lideri informali,  
b) persoanele numite să fie persoane disponibile,  
c) persoanele numite să fie persoane cu prestigiu,  
d) persoanele numite să fie persoane care locuiesc în comunitate,  
e) persoanele numite să fie persoane implicate şi receptive la problematica 

socială,  
f) persoanele numite să fie persoane cu influenţă în comunitate: oameni de 

afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici , consilier locali, poliţişti, etc. 
 
MODUL DE FUNCŢIONARE 

 
Art. 10.- Consiliul Comunitar Consultativ se întâlneşte lunar sau la nevoie. 
 
Art. 11.- Cazurile şi activităţile sunt monitorizate de către secretarul Consiliului 

Comunitar Consultativ. 
 
Art. 12.- Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate şi 

realizează un plan de acţiune care va fi transmis autorităţii locale competente. 

Art. 13.- ATRIBUŢIILE Consiliului Comunitar Consultativ sunt următoarele: 

a) îşi asumă responsabilitatea de caz, de a contribui la ameliorarea stării 
sociale a întregii comunităţi; 

b) colaborează cu serviciile publice şi private din comunitate; 
c) informează şi asigură consilierea cetăţenilor; 
d) identifică copiii şi familiile care au nevoie de orice formă de sprijin; 
e) recomandă soluţii pentru cazurile identificate; 
f) iniţiază activităţi de strângere de fonduri pentru copiii şi familiile aflate în 

situaţie de risc; 
g) organizează activităţi sistematice de binefacere; 
h) mediatizează activitatea Consiliului Comunitar Consultativ; 
i) formulează concluzii cu privire la comunitatea în ansamblu 
j) formulează recomandări primarului sau consiliului local pentru 

ameliorarea situaţiei sociale. 
 
Art. 14.- EFECTELE urmărite de către Consiliul Comunitar Consultativ: 

a) promovarea valorilor familiale, astabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de 
către părinţi; 

b) prevenirea separării copilului de părinţi; 
c) responsabilizarea familiei asupra îndatoririlor ce îi revin; 
d) asigurarea asistenţei pertinente familiilor şi copiilor care au nevoie de 

sprijin; 
e) accesul cetăţenilor la o formă de asistenţă în propriul domiciliu; 
f) credibilitate crescută în rândul cetăţenilor prin sprijinirea acestora de 

către membrii Consiliului Comunitar Consultativ şi prin implicarea 
afectivă; 

g) sprijinirea factorilor locali de decizie prin recomandări elaborate ca 
urmare a investigaţiilor pe plan local; 

h) diminuarea situaţiilor de criză la nivel local. 
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Art. 14.- Consiliul Comunitar Consultativ se ghidează după următoarele 
PRINCIPII: 

a) confidenţialitate; 
b) nediscriminare; 
c) respect faţă de cetăţean; 
d) legalitate; 
e) imparţialitate. 


