
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind actualizarea și completarea CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV 

pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 

Consiliul Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 84/05.01.2021, 

         - raportul  de specialitate nr.  452/19.01.2021;  

 - prevederile art . 113, art . 114 și următoarele din Legea nr. 272/2004 

privind proteclia și  promovarea drepturilor copilului , cu modificări le ulterioare 

și art. 41 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare,  

 În temeiul art .129 alin.(2) lit .d) și  al in.(6) lit .a) pct.2 coroborat cu art . 

139 alin.(l) din Codul Administrativ aprobat prin O .U.G nr. 57/2019, cu 

modificările şi  completări le ulterioare,   
 

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea și completarea CONSILIULUI COMUNITAR 

CONSULTATIV al comunei Gherăeşti, pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al CONSILIULUI 

COMUNITAR CONSULTATIV, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. La data prezentei, încetează prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 

134/29.11.2017. 

 Art.4. Primarul Comunei Gherăeşti, prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

Art.5. Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

ILIEȘI AUREL 

Nr. 7                                                                                                        Contrasemnează 

Din  29 ianuarie  2021                                                                                                         Secretar general 

                   Marcela  PĂLĂNCEANU 

 

 

Adoptată în şedinţa din 29 ianuarie  2021 cu un număr de  15  voturi “pentru” din totalul de 15 consilieri 

în funcţie 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA GHERĂEȘTI 

 

ANEXĂ LA HCL NR. 7/29.01.2021 

 

 

 

R E G U L A M E N T 

de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ 

 

 

I. Înființarea Consiliului Comunitar Consultativ  

Art. 1 Consiliul Comunitar Consultativ, la nivelul comunei Gherăești este o structură 

consultativă, înființat prin Hotărârea Consiliului local Gherăești, cu scopul de a sprijini 

activitatea de asistență socială și activitatea de protecție și promovare a drepturilor copilului, 

conform Legii nr. 272/2004.  

Art. 2 Consiliul Comunitar Consultativ, este creat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

272/2004, art. 114, pe baza intențiilor membrilor de a ajuta în mod benevol comunitatea, urmând 

ca acesta să își aducă contribuția la soluționarea problemelor de interes local pentru copil și 

familie. 

 Art. 3 Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităților locale și are cu 

acestea doar relații de colaborare.  

 

II. Principiile în baza cărora se desfășoară activitatea Consiliului Comunitar 

Consultativ sunt: 

 a) nediscriminarea; 

 b) respectul față de cetățean; 

c) legalitatea; 

 d) confidențialitatea; 

e) imparțialitatea; 

 

 III. Componența Consiliului Comunitar Consultativ  

Art. 4 Consiliul Comunitar Consultativ este format din membrii desemnați prin Hotărâre 

a Consiliului local al comunei Gherăești, selectați dintre membrii de prestigiu ai comunității: 

consilieri locali, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, polițiști – persoane 

implicate și receptive la problematica socială.  

Art. 5 Componența Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica în următoarele 

situații:  

a) decesul persoanei desemnate; 

b) renunțarea unilaterală a persoanei desemnate, cu anunțarea în scris cu cel puțin 45 

(patruzeci și cinci de zile) înainte ca renunțarea să își producă efectele; 



c) neparticiparea la trei întruniri consecutive; 

 d) nerespectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, nediscriminării, 

etc; 

Componența Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica prin Hotărâre a 

Consiliului local al comunei Gherăești. 

 

 IV. Raporturile între Consiliului Comunitar Consultativ și autoritățile 

administrației publice locale. 

Art. 6 Consiliul Comunitar Consultativ, fiind o structură nouă, va căuta să se implice 

concret în descoperirea, analizarea și soluționarea cazurilor din domeniul promovării și protecției 

drepturilor copilului, și în același timp să poată fi cunoscut la nivel local.  

Art. 7 Consiliul Comunitar Consultativ nu se subordonează autorității care l-a creat.  

Art. 8 Consiliul Comunitar Consultativ este o structură comunitară independentă, care 

sprijină serviciul social pentru realizarea activității de asistență socială și protecția copilului.  

Art. 9 Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităților locale și nici 

serviciului social , activitatea sa fiind neremunerată.  

Art. 10 Consiliul Comunitar Consultativ are relații de colaborare cu autoritățile locale, 

precum și cu serviciile locale care au ca obiect de activitate asistența socială. 

 Art.11 Consiliul Comunitar Consultativ recomandă Consiliului local, Primarului, 

Comisiei pentru Protecția Copilului luarea unor măsuri  pentru soluționarea unor cazuri, fie 

acordarea unor servicii sociale, fie luarea unor măsuri speciale de protecție.  

 

V. Raporturile între membrii Consiliului Comunitar Consultativ  

Art. 12 Consiliul Comunitar Consultativ acționează ca o echipă. Între membrii săi sunt 

relații de colaborare. Membii Consiliului Comunitar Consultativ au aceeași poziție în cadrul 

acestuia.  

Art. 13 Întâlnirile de lucru se desfășoară cu sprijinul secretarului acestuia.  

Art. 14 Divergențele de opinii/punctele de vedere contradictorii se manifestă doar în 

timpul întâlnirilor, concluziile și deciziile Consiliului Comunitar Consultativ odată adoptate prin 

votul majorității sunt însușite de fiecare membru în parte.  

 

VI. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ și comunitate.  

Art. 15 Consiliul Comunitar Consultativ nu dă naștre la obligații pentru cetățenii 

comunei, aceștia fiind informați despre existența consiliului și rolul acestuia.  

Art. 16 Cetățenii din comunitate pot participa, în funcție de voința lor, la întâlnirile 

consiliului, dar aceștia nu pot fi obligați să se prezinte în fața consiliului.  

Art.17 Consiliul Comunitar Consultativ poate doar să recomande cetățenilor asumarea 

unor obligații și împreună cu personalul cu atribuții de asistență socială și protecția copilului, își 

asumă obligația de a sfătui și influența familia care beneficiază de sprijin, pentru a crește 

capacitatea acesteia de a se ocupa de copii.  



Art. 18 Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligați să respecte toate 

drepturile cetățenilor, adulți și copii, care vin în contact în această calitate fără nicio 

discriminare. Interesul copilului este principiul și reperul de bază pentru deciziile care privesc 

copiii.  

Art. 19 Chiar dacă majoritatea cetățenilor, potențiali și beneficiari ai intervențiilor 

Consiliului Comunitar Consultativ sunt dezavantajați social, ei trebuie tratați cu respect, orice 

atingere adusă demnității persoanei fiind incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului 

Comunitar Consultativ.   

Art.20 Evitarea marginalizării și excluderii persoanelor defavorizate și încurajarea 

toleranței și a spiritului de solidaritate între membrii colectivității sunt premise de care depinde 

calitatea intervențiilor Consiliului Comunitar Consultativ. 

 Art. 21 Discreția, păstrarea confidențialității informațiilor cunoscute și utilizate la un 

moment dat de membrii consiliului, constituie reguli de conduită general acceptate cu prilejul 

activităților de formare.  

 

VII. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ și alte structuri comunitare  

Art. 22 Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a comunității 

locale pentru o implicare permanentă și sistematică a acesteia în soluționarea problemelor 

sociale.  Rolul acestuia nu trebuie confundat cu rolul  serviciilor/compartimentelor de asistență 

socială care funcționează la nivel local.  

 

VIII. Atribuțiile Consiliului Comunitar Consultativ  

Art. 23 Consiliul Consultativ își asumă responsabilitatea pe caz. 

Art.24 Consiliul Comunitar Consultativ contribuie la ameliorarea stării sociale a întregii 

comunități. 

 Art. 25 Consiliul Consultativ Comunitar are în vedere promovarea valorilor familiale a 

stabilității familiei și a îngrijirii copiilor de către părinți. Consiliul Comunitar acționează în 

scopul prevenirii separării copilului de părinți și sprijină familiile pentru asumarea acestei 

responsabilități.  

Art. 26 Consiliul Consultativ acționează pentru: 

 a) informarea și consilierea cetățenilor din comunitate;  

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

c) analizează cazurile identificate sau pe cele supuse analizei primarului sau asistentului 

social;  

d) recomandă soluționarea cazurilor supuse analizei;  

e) mediază conflictele intrafamiliale cu respectarea principiului respectării vieții private și 

familiale;  

f) acționează pentru strângerea de fonduri în folosul copiilor sau familiilor aflate în 

dificultate; 

 g) actionează pentru alte activități de binefacere;  



h) mediatizează activitatea consiliului comunitar;  

i) adresează recomandări primarului sau consiliului local pentru ameliorarea și 

îmbunătățirea unor situații sociale ivite în rândul comunității;  

j) alte activități de natură socială; 

 

 IX.Sesizarea Consiliului Comunitar Consultativ  

Art. 27 Problemele comunității sunt semnalate, de regulă, de către lucrătorul din cadrul 

Compartimentului ”Asistență socială” sau de către Primar. Membrii Consiliului se pot autosesiza 

atunci când intră în contact direct cu situații care corespund atribuțiilor lor sau când sunt sesizați 

de către membrii comunității.  

Art. 28 Consiliul Comunitar Consultativ va invita persoanele/familiile vizate la 

dezbaterile sale, acționând ca o puternică structură de influențare a cetățenilor, impactul fiind 

deosebit de puternic. Cu acordul membrilor și a beneficiarilor consiliați, pot fi invitate și alte 

persoane care pot contribui la rezolvarea problemelor supuse spre soluționare. 

 

 X. Funcționarea Consiliului Comunitar Consultativ 

 Art. 29 Consiliul Comunitar Consultativ se întrunește în ședințe ordinare trimestrial și în 

ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar.  

Art. 30 În cadrul primei ședințe a consiliului, se desemnează președintele, 

vicepreședintele și secretarul consiliului.  

Art. 31 Convocarea ședințelor Consiliului Comunitar Consultativ se realizează de către 

Președinte prin secretarul Consiliului Comunitar Consultativ, cu cel puțin 5 zile lucrătoare 

înainte de data stabilită , în cazul ședințelor ordinare, iar în cazul ședințelor extraordinare cu cel 

puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru ședință.  

Art. 32 Ședințele sunt valabil întrunite în cazul în care sunt prezenți cel puțin 3(trei) din 

numărul total al membrilor Consiliului Comunitar Consultativ. 

 Art. 33 Consiliul Comunitar Consultativ adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor 

prezenți la ședință. 

 Art. 34 La ședințele Consiliului Comunitar Consultativ se întocmesc procese verbale 

redactate de către secretar și vor fi însușite sub semnătură de către toți membrii prezenți. 

Procesul verbal va conține în mod obligatoriu numărul adresei prin care au fost convocați 

membrii, mențiuni referitoare la prezență, ordinea de zi a ședinței, punctele de vedere ale 

membrilor cu privire la subiectele de pe ordinea de zi, rezultatul votului pentru hotărârile 

adoptate.  

Art. 35 Ședințele Consiliului Comunitar Consultativ sunt conduse de președinte. În cazul 

în care acesta absentează de la ședință, conducerea acesteia se asigură de către vicepreședinte. 

 Art. 36 Evidența ședințelor Consiliului Comunitar Consultativ, este monitorizată de către 

secretar.  

Art. 37 Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate și realizează 

un plan de acțiuni care va fi transmis autorităților locale. 



 Art. 38 Mandatul membrilor este de 2(doi) ani de la data numirii.  

Art. 39 Activitatea Consiliului Comunitar Consultativ este îndrumată de către Primarul și 

Secretarul general al comunei, și de către asistentul social din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

 Art. 40 Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Consiliului 

Comunitar Consultativ, care sunt obligați să-l cunoască și să-l respecte.  

Art. 41 Acest Regulament se completează cu prevederile legale în materie, și va putea fi 

modificat sau completat, după caz, prin Hotărârea Consiliului local al comunei Gherăești. 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

JUDEŢUL NEAMȚ 

Anexa NR. 1 

la HCL nr. ……. din  29.01.2021 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL 

cuprinzând componența Consiliului Comunitar Consultativ  

Comuna GHERĂEȘTI, județul Neamț 

 

 

 

 

Nr 

crt 

Numele și prenumele Funcția Locul de muncă 

1 PĂLĂNCEANU MARCELA Secretar Comună Primăria Comunei Gherăești 

2 DIACONU GEORGE COSMIN Inspector Primăria Comunei Gherăești 

3 DOBOȘ CLARA Inspector Primăria Comunei Gherăești 

4 LUNGU JENICĂ Șef S.V.S.U Primăria Comunei Gherăești 

5 CROITORIU BENONI Șef Post Poliție Post Poliție Gherăești 

6 GHITIU DANIEL Preot Paroh Parohia Romano-Catolică 

7 LUPU LIVIU Preot Paroh Parohia Ortodoxă 

8 BĂRGĂOANU LAURA - 

DANIELA 

Director  Școala Gimnazială, Comuna 

Gherăești 

9 TRIȘCĂ MARIA-MAGDALENA Medic de familie CMI Dr Trișcă Maria  

Magdalena 

10 CLAPA MARTA ROXANA Medic stomatolog CMI 

11 DĂNCULESEI ERMINA Consilier local Școala Gimnazială, comuna 

Gherăești 

12 RÂTAN GHEORGHE Administrator SC Maximilian Ghiță SRL 

13 PUȘCAȘU MARIUS Consilier local inginer 

14 BEREȘOAE ANGELA Diriginte Poștă Oficiul Poștal Gherăești 

15 PUȚANU PETRU Consilier local  

 

  

 

 


