ROMANIA
JUDETIJL BIHOR
CONSILIUL LOQAL AL
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HOTARAREA

\*

din

NR.58

10 septembrie 2015

- privind modificarea componen{ei Consiliului

Comunitar Consultativ din cadrul U.A.T.

Comuna Spinup, jude{ul Bihor

Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr.3703 din 31.08.2015 intocmit de secretarul comunei
precum gi Expunerea de motive a iniliatorului proiectului de hotdrAre inregistratd sub nr.3704/01.09.2015,
VAzAfi avizele favorabile date de cdtre cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local
alComunei Spinuq,
lnbaza prevederilor;

- art.1l3 qi art.l14 din

Legea nr. 27212004 privind proteclia gi promovarea drepturilor copilului,
republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Legii asisten{ei sociale nr.29212011.
- H.G. nr. 9012003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului

public de asistenta social[;
- O. G. nr. 8612004 privind modificarea O.G. nr. 6812003 privind serviciile sociale;
- H.G. nr.102412004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.
6812003 privind serviciile sociale, precum gi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Ordinului nr.9512006 emis de cdtre secretarul de stat al AutoritAlii Nalionale pentru Proteclia
Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcliile generale de asistenli
sociala gi protectia copilului gi serviciile publice de asistenla sociald/persoane cu atribu{ii de asistenla
social5 in domeniul protecliei drepturilor copilului;
Respectdnd prevederile art.36 alin. (1), alin.(2) lit. "d", alin. (6) lit. "a" pct.2,pct.l6 gi 19 precum gi
alin. (9) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatS, modificata qi completat[,
In temeiul prevederilor art.45 alin.(l) gi art.115 alin.(1) lit."b" din aceeagi lege,
Consiliul Localal Comunei Spinug, judelul Bihor, adoptdprezenta

HOTARARN:

Art.l

Se modifica componenta Consiliul Comunitar Consultativ, dupd cum urmeaz6:

Preqedinte: Crel Gheorghe

-

primarul comunei

Membrii:
Badea Emil - viceprimar al comunei
Silaghi Gheorghina - secretar al comunei

Fonai Florian - directorul $colii Gimanziale nr. 1 Spinuq
Malila Claudiu -Post Poli{ie Spinug
Cdmpan Liliana Dorina - Cabinet medical individual Spinug
Ciuciu Octavian - consilier local
Ruscaq Gheorghe --consilier local
Stanca Gavril - consilier local

Art.z

Secretariatul Consiliul Comunitar Consultativ va fi asigurat de cf,tre d-na Romocea Lenu{a Doina, inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, cu atribulii in
domeniul asistentei sociale.

Art.3

Activitatea Consiliul Comunitar Consultativ constituit prin prezenta hotir6re se va
2 ani, incepAnd cu data adoptArii hotardrii consiliului local, respectiv pe
perioada 10 septembrie 2015 - 10 septembrie 2017 .
des{Equra pe o perioadd de

Art.4

Se aproba Regulamentul de organizare gi func{ionare a Consiliului Comunitar Consultativ

conform Anexei, care face parte integrantd din prezenta hotarAre.

Art.5

Prezenta hot6rire se comuntc6:
Institu{iei Prefectului - JudeJul Bihor,
Direcliei Generale de Asistenli Sociala qi Protec{ia Copilului Bihor,

-

Primarului comunei,
membrilor Consiliului ComunitarConsultativ,
la dosarul gedin{ei,
la dosarul de evident6 a hotirdrilor consiliului local,
pentru afigare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
CIUCIU OC.TAVIAN
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETARU L COMUNEI SPINU$,
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Notd: Hotdrdrea a fost adoptatd cu unanimitate de voturi "pentru"
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Anexa
la

Hotlrirea nr.58 din l0 pptembrie 20{5

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV

AL COMI.INEI SPINUS. JUDETUL BIHOR

in confbrmitate cu prevederile:
- Constitu{iei RomAniei (art.40)
- Legii nr.27212004 privind protecJia gi promovarea drepturilor copilului, republicat6, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

-

Legii asistenlei sociale nr.292120111,
H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a

serviciului public de asisten!6 sociali;
- O. G. nr.8612004 privind modificarea O.G. nr. 6812003 privind serviciile sociale;
- H.G. nr.102412004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum gi a Metodologiei de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale;
- Ordinului nr.9512006 emis de cdtre secretarul de stat al Autoritdlii Nalionale pentru
Proteclia Copilului pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre
direcliile generale de asistentd socialS qi protec{ia copilului gi serviciile publice de
asistenld sociald/persoane cu atribulii de asistenfd socialf,, in domeniul protec{iei
drepturilor copi Iului ;
- H.G. nr.143712004 privind organizarea gi metodologia de funclionare a comisiei
pentru proteclia copi lului;
- Legii nr.21512001 privind administralia publicd loca16, republicatd, cu modificirile gi
complet6rile u lterioare.
Consiliul Local al Comunei Spinug adoptd prezentul Regulament de organizare gi
funclionare a Consiliului Comunitar Consultativ al Comunei Spinug, judetul Bihor:

Art.l

Consiliului Comunitar Consultativ este constituit qi functioneazia pe bazd de
voluntariat, fiind o formd de sprijin la nivel local, constituitI ca o alternativd, la
solulionarea problemelor apdrute in familiile dezorganizate, aflate in impas financiar sau a
copiilor priva{i de o ingrijire gi educalie, misiunea sa fiind aceea de a contribui la
identificarea nevoilor gi resurselor comunit6lii locale, de a promova implicarea acesteia in
vederea solu{iondrii problemelor comunitilii gi de a formula propuneri autoritAtilor
competente prin informare, sfdtuire, acompaniere, mediere, recomandare.

Art.2

Scopul Consiliului Comunitar Consultativ este de a sprijini activitatea de asistenld

sociald din Comuna Spinuq, jude{ul Bihor.

Art.3

Rolul consiliului este atdt de solulionare c6t gi de a rdspunde nevoilor globale
comunit[1ii, in special a celor care fac obiectul activitdtii de asistentd social6.

ale

Lrt.4

Principiile care stau la baza activitAtii Consiliului

Comunei Spinug

a)

b)

c)

d)

e)

f)

sunt:

Comunitrar Consultativ al i

''

-

Legalitatea - este principiul fundamental care std la baza activitAfii co*rsiliului gi
reprezinti transpunerea in planul particular, specific. a principiului general de '
legalitate, consacrat de Constitulia RomAniei in aft.l alin.(5\ respectiv "{n
RomAnia, respectarea Constituliei, a suprematiei sale qi a legilor este obligalorie",
fapt pentru care intraga activitate a consiliului trebuie sa-gi aibd fundamentarea in
lege, incilcarea acestui principiu atrdgdnd dup[ sine sanc{iuni de naturi
disciplinari, administrativd, civili sau penal6;
Egalitatea sanselor Si nediscriminarea - membrii consiliului comunitar consultativ
sunt obligali sd respecte toate drepturile cetd{enilor cu care vin in contact, firi
discriminare, indiferent de ras6, culoare, sex, limbd, religie, opinie politicd sau altd
opinie, de naJionalitate, apartenen{i etnicd sau de origine sociali, de situa{ia
materiald, de gradul gi tipul unei deficienle, de statutul la nagtere sau statutul
dob6ndit, de dificultdlile de formare gi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale
pirinlilor ori ale altor reprezentanli legali sau de orice altd distinc{ie, orice atingere
adusd demnitSlii persoanei fiind incompatibi16 cu calitatea de membru al
consiliului comunitar consultativ. Membrii consiliului trebuie sd aclioneze pentru
evitarea marginaliz[rii gi excluziunii persoanelor defavorizate, indiferent de
problemele specitice ale acestora (sdrdcie, handicap, alcool, drog, boala psihic6,
etc.) gi pentru incurajarea toleranlei qi a spiritului de solidaritate in cadrul
comunit6lii;
Respectarea Si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului - va
prevala in toate demersurile gi deciziile care privesc copiii, scop in care consiliul
comunitar consultativ are obligalia sd implice familia in toate deciziile, ac{iunile gi
mdsurile privitoare la copil gi sd sprijine ingrijirea, cre$terea, formarea, dezvoltarea
gi educarea acestuia in cadrul familiei;
Primordialitatea responsabilitdlii pdrinlilor cu privire la respectarea pi
garantarea drepturilor copilului Si responsabilizarea pdrinlilor cu privire la
exercitarea drepturilor Si indeplinirea obligaliilor pdrinteqli - membrii consiliului
comunitar consultativ trebuie si constientizeze permanent faptul cd rolul lor este
acela de a sprijini pdrintiiin vederea asumdrii responsabilitAtilor ce le revin faJd de
copii, de a ac{iona pentru prevenirea separdrii copilului de pirinlii sli, iar atunci
cAnd acest lucru nu mai este posibil, cdnd intervin acele situalii in care siguranla gi
securitatea copiilor este periclitati, sd analizeze cu prioritate men{inerea copilului
in familia ldrgiti sau intr-o familie substitutivi;
Respectarea demnitdlii copilului, ascultarea opiniei copilului Si luarea in
considerare a acesteia linand cont de vdrsta Si de gradul de msturitale al copilului
- fiecare copil are dreptul la respectarea personalita{ii gi individualitElii sale gi nu
poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente dregradante gi umilitoare,
misurile de disciplinare ale copilului nu pot fi stabilite decAt in acord cu
demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice sau
pedepsele care se afl6 in leg[turd sau pot afecta dezvoltarea frzicd, psihici sau care
afecteazd starea emotionald a copilului. Copilul cu discerndmdnt are dreptul sd igi
exprime liber opinia asupra oricdrei probleme care il privesc in mod direct, fapt
pentru care membrii consiliului comunitar consultativ, in analizarea cazurilor
sociale care le sunt prezentate, trebuie sd acorde o importanJd deosebitd ascultirii
opiniei copilului, care va fi luatd in considerare qi cdreia i se va acorda importan{a
cuveniti in raport cu vArsta gi gradul de maturitate al copilului, fiind obligatorie
ascultarea copilului care aimplinit vdrsta de l0 ani;
Asigurarea protecliei impotriva abuzului ;i exploatdrii copilului - membrii
consiliului comunitar consultativ au obligalia de a-qi insugi cunogtinle gi deprinderi

)

g)
h)

i)

Art.5

pentru recunoa$terea formelor de abuz, neglijare, exploatare a copiltilui qi de a
ac{iona in concordanti cu circumstanlele specifice fiecdrui cazin parte;i'
Respectul fatrd de cetdlean - potrivit clruia membrii consiliului iqomunitar
consultativ sunt obligati sd urmdreascd satisfacerea drepturilor legale si intereselor
legitime ale persoanelor ale ciror cazuri le sunt supuse analizdrii;
Confindenyialitate Si eticd profesionald - membrii consiliului comunitar consultativ
au obligalia de a pdstra confidenlialitatea informaJiilor la care au acces pe
parcursul activitdlii de evaluare gi de solu{ionare a cazurilor sociale cu care intrf, in
contact;
Impartrialitate Si acceptanld - constituie o normd obligatorie prin care membrii
consiliului comunitar consultativ sunt obligali sa manifeste lipsi de prejudecili,
nepirtinire, respect fa{6 de adevdr, echidistanld gi echilibru in abordare indiferent
de persoana sau cazul social pus in discu{ie.

Consi

liul Comun itar Consultativ indepl inegte urmltoarele funcf ii:

a) De colaborare - cu autoritAtrile publice competente, reprezentanlii societdtii civile;
b) Consultativd - pentru instituliile publice qi private, cAt gi pentru comunitate;
c) De interventie - primarl, directd cAt gi prin implicarea membrilor comunit6lii.
(1) Consiliul Comunitar Consultativ al Comunei Spinuq este format din membri

Art.6

desemna{i prin hotdrdre a consiliului local, selecta{i dintre consilieri locali, lideri informali,
persoane implicate gi receptive la problematica sociali, oameni de afaceri locali, preo{i,

cadre didactice, medici, poliligti etc., care au prestigiu in comun[, sunt cunoscu{i in
comunitate, locuiasc in comuna Spinuq, sunt persoane disponibile pentru desfdgurarea
activitdtii acestui consiliu, sunt lideri informali.
(2) Mandatul membrilor Consiliului Comunitar Consultativ este de 2 ani.
(3) inlocuirea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ se face in caz de:

o
o
.
o
.

deces

schimbare a domiciliuluiin

alti localitate

la cerere

incompatibilitate sau conflict de interese
exercitarea necorespunzitoare a atribuliilor sau manifestarea unui comportament
antisocial constatat de cdtre membrii consiliului sau sesizat acestora de terte
persoane.

Art.1

(1) Sesizarea Consiliului Comunitar Consultativ se face pentru problemele

comunitdlii, semnalate, de reguld, de citre referentul social din cadrul primdriei sau de
cdtre primar.

(2) Membrii consiliului se pot autosesiza atunci c6nd intrd in contact direct cu
situalii care corespund atribuliilor lor sau cdnd sunt sesizati de citre membrii comunitdlii.
(3) Consiliul Comunitar Consultativ va invita persoanele sau familiile vizate la
dezbaterile sale, aclion6nd ca o puternicd structur[ de influenlare a cet[ienilor. Cu acordul
membrilor gi beneficiarilor consilia{i, pot fi invitate gi alte persoane care pot contribui la
rezolv area problemelor supuse spre so lu! i onare.

Art.8

(1) Evaluarea activitdtii este recomandati sd se efectueze in intervalul cuprins

intre 6 luni gi cel mult un an.
(2) Activitatea Consiliului Comunitar Consultativ trebuie si se bucure de o
evaluare adecvati, pentru o creltere calitativ[ gi cantitativd a acesteia, prin urmdtoarele
tipuri de evaluiri:

,i

a

autoevaluare a Consiliului Comunitar Consultativ
evaluare efectuatd de reprezentanlii DGASPC desemna{i
evaluare efectuatd de cdtre primarul localitalii sau de reprezentantul ddministraliei
publice locale desemnat in acest sens de citre primarul comunei
evaludri ale membrilor comunitdlii/beneficiarilor
,1

o
a

Sfera relafionall gi raporturile Consiliului Comunitar Consultativ cu terfii

Art.9

) Raporturile intre membrii consiliului somunitar consultativ
Seleclia membrilor pentru consiliile comunitare se face de cf,tre primarul comunei

(1

gi referentul socilal, avdnd in vedere disponibilitatea candidafilor,

influenla
acestora asupra membrilor comunitilii precum gi receptivitatea la problematica
sociali;
Consiliul comunitar aclioneazl ca o echip6, intre membrii consiliului comunitar
consultativ sunt relalii de colaborare, cooperare, comunicare, lucru in echipi,
sprij in, respect reciproc, tolerantf, ;
Membrii consiliului au aceeagi pozilie in cadrul acestuia, inclusiv primarul dacd
face parte din acesta;
In cadrul consiliului consultativ comunitar membrii acestuia nu reprezintd
instituliile in cadrul cdrora iqi desldgoari activitatea in mod curent, acegtia
contribuie la activitatea consiliului prin prisma profesiei pe care o au gi sunt
desemnali pentru a urmdri sd serveasci interesele minorilor, persoanelor sau
cazurilor sociale care le sunt aduse in discu{ie;
$edin{ele de lucru se desligoard cu sprijinul unui moderator ales pentru fiecare
gedinld in parte;
Divergenlele de opinii / punctele de vedere contradictorii se manifest[ ca atare
doar in timpul gedinJelor de lucru, concluziile qi deciziile consiliului comunitar
odatd adoptate prin votul majoritalii, fiind insugite de fiecare membru in parte.

(2) Raportul dintre consiliul comunitar consultativ ;i autoritdtile administratiei
publice locale:
- consiliul comunitar nu se subordoneazd autoritatii care l-a creat, fie consiliu local"
fie primar gi nici serviciilor sociale. Pentru activitatea consiliului. ca qi pentru
acceptarea sa de cdtre comunitate este important ca actul administrativ prin care
este creat sd fie adus la cunogtinJa comunit[1ii prin toate mijloacele de comunicare
care existd la nivelul fiecirei comunitdli;
- consiliul comunitar consultativ este o structurd comunitard independentI care
sprijind serviciul social pentru copil gi familie pentru realizarea activititii de
asistenti social6 gi protec{ia copilului;
- activitatea consiliului comunitar consultativ este de voluntariat, membrii acestuia
nefiind remunera{i pentru activitatea desfbguratl in cadrul consiliului comunitar
consultativ;
- consiliul comunitar consultativ are relalii de colaborare cu autoritdtile locale
precum qi cu serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenla social6;
- consiliul comunitar consultativ recomandd consiliului local I primarului / comisiei
pentru protec{ia copilului luarea unor mdsuri pentru solu{ionarea unor cazuri fie
acordarea unor servicii fie luarea unor mdsuri speciale de proteclie;
Din punct de vedere al raporturilor, existi:
raport de consultanld intre Consiliul Comunitar Consultativ $i autoritatile publice;

-

i
Consiliul Comunitar Consultativ primeqte asistenJd tehnicd qi mefodologici din
,i

partea DGASPC;

colaboreazd cu autoritdlile publice locale

recomandiri;
incheie parteneriate cu ONG-uri.

qi

instituliile de asistentd
fEciind
, sociala
.\(
'\i

(3) Raporturile intre consiliul comunitar consultativ $i comunitate.
degi consiliul comunitar consultativ este creat printr-un act de autoritate, acesta nu
creeazd obligalii pentru cetdJenii din comunitate;
cetd{enii din comunitate trebuie sd fie informali despre existenta consiliului qi rolul
acestuia;
cetilenii din comunitate sunt invitali de citre consiliul comunitar sd participe la
int6lnirile acestuia dar in situa{ia in care un cetdiean refuz6, sd dea curs invitaliei,
cazul rdmdne sd fie solulionat de cdtre autoritAti. In niciun fel cetllenii nu pot fi
obligali sd se prezinte in fata consiliul comunitar consultativ;
consiliul comunitar poate doar s[ recomande cetdlenilor asumarea unor obligalii;
consiliul comunitar decide acordarea ajutoarelor familiale din fondurile proiectelor
personalizate de asistenid socialS locald;

consiliul comunitar decide accesul copilului in centru de zi cdt timp centrul de zi
funclioneazd cu sprijinul financiar oblinut din proiecte speciale; dupd terminarea
proiectului accesul copiilor in centru trebuie sd se facd in conformitate cu
dispoziliile legale - adicd prin dispozi{ie a primarului;
consiliul comunitar impreund cu serviciul social pentru copil qi familie iqi asumd
obligalia de a sfdtui gi influenla familia care beneficiazd de sprijin, pentru a cre$te
capacitatea acesteia de a se ocupa de copii;
membrii consiliului comunitar sunt obligali sd respecte toate drepturile cetdtenilor
(adulli gi copii) cu care vin in contact in aceastd calitate, ldrd nici o discriminare;
interesul copilului este principiul gi reperul de bazi pentru toate deciziile care
privesc copiii. Chiar daci majoritatea cetdlenilor, poten{iali beneficiari ai
intervenliilor consiliului comunitar sunt dezavantaja{i sociali, ei trebuie tratali cu
respect, orice atingere adusd demnitalii persoanei fiind incompatibild cu calitatea
de membru al consiliului comunitar consultativ;
evitarea marginalizirii qi excluderii persoanelor defavorizate, indiferent de
problemele specifice ale acestora (s[rdcie, alcool, handicap, boal6 psihic6, drog
s.a.), incurajarea toleran{ei gi a spiritului de solidaritate intre membrii colectivitdlii
sunt exigenle/permise de care depinde calitatea intervenliilor consiliului comunitar;
discrelia, p6strarea confiden!ialit[1ii informa]iilor cunoscute qi utilizate la un
moment dat de membrii consiliului constituie reguli de conduitd general acceptate
cu prilejul activitAlilor de formare;
disponibilitatea gi receptivitatea fa\d, de problemele dificile cu care se confrunti
semenii din comunitate sunt calitdtile pentru care anumili cetdleni din comund au
fost propugi ca membri ai consiliului comunitar;
Consiliul Comunitar Consultativ nu are prerogative de autoritate publicd;
comunitatea oferd sprijin Consiliului Comunitar Consultativ gi va fi sprijiniti de
acesta pentru identificarea gi soluJionarea problemelor apirute.

Art.l0

Funcfionarea Consiliului Comunitar Consultativ:
a) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ se intdlnesc in qedinJe de lucru
lunar gi/sau ori de cdte ori este nevoie, la sediul Primdriei Comunei Spinug. Daci se
considerd necesar, gedin{ele de lucru se pot desfdgura gi in altd localie, cu acordul
membrilor consiliului comunitar consultativ:

b)

Convocarea membrilor, stabilirea ordinii de

zi,

monitorizareq cazurilor qi

sistematizarea activitdlii sunt realizate de un membru coordonator, desemq.at prin vot
majoritar. pentru o perioada de minim 3 luni:
c) In desfb$urarea activitdlii sale consiliul comunitar consultativ adoptd decizii,
inform[ri sau recomanddri. Pentru desfdqurarea qedinlelor consiliului comunitar
consultativ este necesard, prezenla a 314 dintre membrii consiliului. iar pentru aprobarea
unor decizii sau recomandiri este necesar votul majoritdlii simple (umdtate plus unul) din
numirul membrilor prezen{i la qedinla de lucru. La gedinlele de lucru pot fi invitate qi alte
persoane influente
comunitate care pot acorda ajutor
solutionarea cazului,

in

in

reprezentanJi ai unor servicii comunitare care pot oferi sprijin beneficiarilor sau
persoanelor aflate in situalii speciale ori dificile, reprezentanli ai qcolilor, consiliul de
familie. etc.:
d) Membrul coordonator desemnat va indeplini urmdtoarele sarcini:
- supune spre analizd problemele identificate;
- redacteazd, recomanddri/sugestiii/propuneri care vor fi transmise autoritAtilor locale
qi altor institulii/organizatii de interes public sau privat (primdrie, institulii publice
judetene, gcoli, ONG-uri, societili comerciale etc.) precum gi unor persoane fizice
implicate in activitSli cu caracter social;
- coordoneazdrealizarea unui plan de ac{iune pentru fiecare caz supus dezbaterii;
- asigurd implementarea planului de ac{iune
e) Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ va ft realizat de cdtre asistentul
social din cadrul primdriei, care va redacta procesele verbale ale gedinlelor Consiliului
Com unitar Consultativ.

Art.11

-

Atribufiile Consiliului Comunitar Consultativ

sunt:

consiliul comuniatar consultativ igi asumd responsabilitatea pe caz;
consiliul comunitar consultativ igi asumi responsabilitatea de a contribui la
ameliorarea stirii sociale a intregii comunitili;
promoveazd, valorile familiale. stabilitatea familiei qi a ingrijirea copiilor de cdtre
pdrin!i;
previne separarea copilului de pdrin{i gi sprijind familia pentru a-qi asuma
responsabi I ita[ile ce-i revin:
colaboreazd cu serviciul social comunitar pentru copil gi familie, cu alte servicii
publice gi private din comunitate, inclusiv cu consiliul de familie sau alte structuri
comunitare dacd acestea existd (grupuri de sprijin, familii de suport, etc.)
informeazi gi consilieazd cetdJenii comunitdlii;
identificd familiile qi copiii care au nevoie de orice formd de sprijin;
analizeazdcazurile identificate de membrii consiliului sau supuse analizei acestora
de cdtre primar gi/sau referentul social;
emite recomanddri de solulionare a cazurilor, recomanddri care pot fi adresate
persoanelor fizice (pdrinli, copii, funclionari publici), societS{i comerciale de pe
raza comunei, comisiei pentru protec{ia copilului, direcJiei generale de asisten{d
social5 gi proteclia copilului;
mediazd conflictele intrafamiliale avdnd in vedere respectarea vietii private qi
familiale;
desfdgoar5 activitAti de strdngere de fonduri in folosul copiilor gi a familiilor aflate
in dificultate;
desfbqoari activ itAli si stematice de binefacere ;
mediatizeazd activ itatea gi rolul Consi I iu I u i Com un itar Consultativ ;
analizeazd unele aspecte sociale care privesc comunitatea in ansamblu;
emite recomanddri adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea
unor situalii sociale caracteristice comunitdlii" inclusiv pentru dezvoltarea
o

resurselor comunitare prin infiinlarea de centre de zi, grupuri de sprijin, centre
pentru petrecerea timpului liber al copiilor dupi orele de gcoala;

Consiliul Comunitar Consultativ va putea decide

in

legdturi

cu

gestionarea

resurselor proprii.

Art.l2

Activitatea deslbqurati de cdtre Consiliul Comunitare Consultativ este coordonati

gi monitorizatl de cdtre persoanele desemnate din cadrul Compartimentului de
coordonare a activitdlilor consiliilor locale in domeniul de proteclie a drepturilor

copilului din subordinea Direc{iei Generale de Asistenld Sociald gi Protec{ia Copilului
Bihor, care vor sprijini autoritdtile publice locale atdt in procesul de infiinlare a acestor
structuri cit gi in coordonarea gi evaluarea activitilii acestora.

Art.l3

Obiectivele Consiliului Comunitar Consultativ sunt:
promovarea valorilor familiale, a stabilitdtii familiei gi a dreptului copilului de a

fi

ingrijit de cdtre pirinli;
prevenirea separirii copilului de pdrinli qi sprijinirea familiei pentru a-si asuma
responsabilit6{ile gi indatoririle in creqterea gi educarea copiilor lor;
asigurarea asisten{ei familiilor gi copiilor care au nevoie de sprijin;
credibilitatea crescutl in rdndul cetiJenilor prin sprijinirea acestora de cf,tre
membrii Consiliului Comunitar Consultativ qi prin implicarea afectiv6;
sprijinirea factorilor locali de decizie prin recomand[ri elaborate ca urrnare
investiga{iilor pe plan local;
diminuarea situa{iilor de crizd la nivel local.

Art.14

(l) Data intrarii in vigoare a prezentului Regulament este de 1 iunie 2012.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului Regulament se abroga

a

once

reglementari contrare.

Art.15

Prezentul Regulament de organizare gi func{ionare a Consiliului Comunitar
Consultativ al comunei Spinug, judetul Bihor a fost aprobat prin Hotdrdrea nr.58 din 10
septembrie 2015 a Consiliului LocalalComunei Spinuq.
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't
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