ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal: 737541 - RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274

HOTĂRÂREA Nr. 20/2016
privind reactualizarea Consiliului comunitar consultativ
având în vedere expunerea de motive a primarului comunei prin care se arata necesitatea
implicării colectivităţii locale în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de soluţionare
la nivel local a problemelor sociale care privesc familia şi copiii, raportul compartimentului de
resort precum si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local;
în conformitate cu dispoziţiile art. 113 şi 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului;
în temeiul dispoziţiilor art. 38 alin (3) şi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art. l. Se reactualizează Consiliul Comunitar Consultativ, denumit în continuare
Consiliul , organism independent, format pe bază de voluntariat, in următoarea componenta:
 Ganea Maricela-Mioara, asistent medical comunitar in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rafaila;
 Badiu Mihaela-Ancuta, inspector(asistent social) in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rafaila;
 Trotuş Vasilică, viceprimar al comunei Rafaila;
 Ivanciu Viorel, consilier local
 Ghervan Lenuta, educator la Gradinita cu program normal din loc. Rafaila;
 Rusu Marinela, invatator la Şcoala gimnaziala ,,Andone Cumpatescu” din loc.
Rafaila;
 Ganea Nicuşor, agent sef de poliţie din cadrul P.P.Rafaila,
 Ciolan Mihai, preot paroh la Parohia Rafaila ;
 Ciolan Iulia, director al Şcolii gimnaziale ,,Andone Cumpatescu” din loc.
Rafaila;
 Apalamariţă Eduard, medic Cabinetul Medical Uman Individual Rafaila.
Art. 2. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Consiliul prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre are rolul atât de soluţionare a
unor cazuri concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale colectivităţii prin oferirea de
consultanţă şi sprijin primarului şi consiliului local în rezolvarea problemelor privind protecţia
familiei şi a copilului.
Art. 4. În îndeplinirea rolului pe care îl are, Consiliul acţionează pentru :
a). promovarea valorilor familiale, a stabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de
către părinţi;
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b). prevenirea separării copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru a-şi
asuma responsabilităţile.
Art. 5. Consiliul poate desfăşura următoarele activităţi mai importante:
a). informarea şi consilierea cetăţenilor comunităţii;
b). identificarea familiilor / copiilor care au nevoie de orice formă de sprijin;
c). analizarea cazurilor identificate de membrii consiliului comunitar consultativ
sau supuse analizei acestuia de către primar sau de către referentul asistent social;
d). 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;
e). medierea conflictelor intra-familiale având în vedere respectarea vieţii private
şi familiale;
f). strângerea de fonduri în folosul copiilor şi familiilor aflate în dificultate;
g). activităţi sistematice de binefacere;
h). analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea în ansamblu;
i). recomandări şi propuneri adresate primarului sau consiliului local pentru
ameliorarea unor situaţii sociale caracteristice comunităţii;
j). mediatizarea activităţii consiliului şi a proiectelor pe care intenţionează să le
realizeze, precum şi a celor realizate.
Art. 6. Consiliul colaborează cu compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, cu alte servicii publice şi private din comunitate sau alte structuri.
Art. 7. În îndeplinirea atribuţiilor, Consiliul emite avize cu rol consultativ.
Art. 8. Activitatea Consiliului este coordonată de către secretarul unităţii administrativ –
teritoriale .
Art. 9.Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de către inspectorul pe
probleme de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialtate al primarului.
Art. 10. (1) Mandatul Consiliului este pe perioada mandatului Consiliului local şi se
exercită în condiţiile prezentei hotărâri şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare.
(2) Mandatul actualului Consiliu expiră la urmatoarea reactualizare.
Art. 11. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către secretarul comunei Rafaila,
judeţul Vaslui.
Rafaila, 30 septembrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bîrgău Vasile

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar al comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptata in sedinta extraordinara din data de 30 septembrie 2016.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

2

