




                                                               ANEXA la H.C.L.Bărcăneşti  

       Nr. 40/26.07.2017 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

             AL COMISIEI COMUNITARA CONSULTATIVA A COMUNEI BARCANESTI 

 

 

              ART.1 (1) In baza art. 113 si art. 114 din Legea nr. 272/ 2004 - privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului, republicata, se constituie Comisia Comunitara 

Consultativa  la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova, structura fara personalitate 

juridica, care desfasoara activitati cu caracter social la nivel local, pe baza de voluntariat.  

                       (2) Comisia Comunitara Consultativa nu se substituie autoritatii locale si nici 

serviciului public de asistenta sociala.  

               ART.2 Misiunea Comisiei  Comunitara Consultativa este de a contribui la 

identificarea nevoilor  si resurselor comunitatii locale si de a promova implicarea acesteia, 

în vederea solutionarii problemelor comunitatii.  

                ART.3 Scopul Comisiei Comunitare Consultative  este de a sprijini activitatea de 

asistenta sociala prin cresterea calitatii vietii in familiile dezorganizate, aflate in impas 

financiar sau a copiilor privati de o ingrijire si educatie adecvata, indeplinind urmatoarele 

functii:  

a) de colaborare: cu autoritatile publice competente, reprezentantii societatii civile;  

b) consultativa: pentru institutiile publice si private, cat si pentru comunitate;  

c) de interventie: primara, directa, cat si prin implicarea membrilor comunitatii.  

                 ART.4 Rolul acestei structuri este atat de solutionare a unor cazuri concrete, cat 

si de a raspunde nevoilor globale ale colectivitatii.  

                 ART.5 Principiile in baza carora se desfasoara activitatea Comisiei Comunitare 

Consultative a comunei Barcanesti sunt:  

a) nediscriminarea;  

b) respectul fata de cetatean;  

c) legalitatea;  

d) confidentialitatea; 

 e) impartialitatea.  

                  ART.6 Comisia Comunitara Consultativa  este formata din membri desemnati 

prin Hotarare a Consiliului Local Barcanesti selectati dintre membrii de prestigiu ai 

comunitatii: consilieri locali, oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici, 

politisti, persoane implicate si receptive la problematica sociala. Desemnarea membrilor 

Comisiei Comunitare Consultative, precum si activitatea acesteia se realizeaza cu 

respectarea dispozitiilor legale privind eliminarea conflictului de interese.  

                ART.7 (1) Componenta Comisiei Comunitare Consultative se poate modifica in 

urmatoarele situatii:  

a) decesul persoanei desemnate; 

 b) renuntarea unilaterala a persoanei desemnate, cu anuntarea in scris cu cel putin 45 

(patruzeci si cinci) de zile inainte ca renuntarea sa isi produca efectele;  

c) neparticiparea la trei intruniri consecutive; 



 d) nerespectarea principiilor legalitatii, confidentialitatii, impartialitatii, nediscriminarii 

etc. 

                          (2) Componenta Comisiei Comunitare Consultative se poate modifica prin 

Hotarare a Consiliului Local al comunei Barcanesti. 

                 ART. 8 Comisia Comunitara Consultativa are urmatoarele atributii: 

 (1) Identifica copii si familiile care au nevoie de orice forma de sprijin;  

(2) Colaboreaza cu serviciile publice si private din comunitate;  

(3) Initiaza si organizeaza, dupa caz, activitati de strangere de fonduri pentru copiii si 

familiile aflate in dificultate; 

 (4) Mediatizeaza activitatea comisiei comunitare consultative;  

(5) Analizeaza cazurile identificate sau cele supuse analizei primarului sau asistentilor 

sociali;  

(6) Face propuneri primarului sau consiliului local, pentru rezolvarea problemelor sociale 

care privesc copiii, precum si pentru imbunatatirea vetii sociale a acestora;  

(7) Recomanda solutii pentru rezolvarea cazurilor identificate, acestea putand fi adresate 

persoanelor fizice (parinti, copii, functionari publici), societatilor comerciale de pe raza 

comunei Barcanesti, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului; 

 (8) Asigura medierea conflictelor intrafamiliale; 

 (9) Alte atributii date prin lege in sarcina Comisiei Comunitara Consultativa. 

                 ART. 9 Functionarea Comisiei Comunitare Consultative:  

(1) Comisia Comunitara Consultativa se intruneste in sedinte ordinare semestrial si in 

sedinte extraordinare, ori de cate ori este necesar.  

(2) in cadrul primei sedinte a comisiei se desemneaza presedintele si vicepresedintele. 

 (3) Convocarea sedintelor Comisiei Comunitare Consultative se realizeaza de catre 

Presedinte prin secretarul Comisiei Comunitare Consultative, cu cel putin 5 (cinci) zile 

lucratoare Inainte de data stabilita, In cazul sedintelor ordinare, iar In cazul sedintelor 

extraordinare cu cel putin 2 (doua) zile lucratoare Inainte. Membrii Comisiei Comunitare 

Consultative au obligatia de a confirma participarea cu cel putin 2 (doua) zile lucratoare 

Inaintea datei stabilite pentru sedinta.  

(4) $edintele sunt valabill intrunite In cazul ln care sunt prezenti cel putin patru din 

numarul total de membri ai Comisiei Comunitare Consultative. 

 (5) Comisia Comunitara Consultativa adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti 

la  sedinta;  

(6) La sedintele Comisiei Comunitare Consultative se Intocmesc procese verbale redactate 

de catre secretar si vor fi Insusite sub semnatura de catre toti membrii prezenti. Procesul 

verbal va contine In mod obligatoriu numarul adresei prin care au fost convocati membrii, 

mentiuni referitoare la prezenta, ordinea de zi a sedintei, punctele de vedere ale membrilor 

cu privire la subiectele de pe ordinea de zi, rezultatul votului pentru hotararile adoptate.  

(7) $edintele Comisiei Comunitare Consultative sunt conduse de presedinte. In cazu ln care 

acesta absenteaza de la sedinta, conducerea acesteia se asigura de catre vicepresedinte.  

(8) Evidenta sedintelor si activitatea Comisiei Comunitare Consultative sunt monitorizate 

de catre secretar. 

 (9) Comisia Comunitara Consultativa analizeaza problemele identificate si realizeaza un 

plan de actiuni care va fi transmis autoritatii locale. 

 (10) Mandatul membrilor este de 3 (trei ) ani de la data numirii.  



                        ART.10 Comisia Comunitara Consultativa  actioneaza ca o echipa, între 

membrii acestuia fiind relatii de colaborare.  

                       ART.11 Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor membrilor 

Comisiei Comunitare Consultative, care sunt obligati sa-i cunoasca si sa-i respecte 

                       ART.12 Acest regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare si 

va putea fi modificat sau completat, dupa caz, la cererea membrilor Comisiei Comunitara 

Consultativa prin Hotararea Consiliului Local al comunei Barcanesti.  
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