
               ROMANIA
      JUDETUL IALOMITA
 CONSILIUL LOCAL COCORA

H O T A R A R E
privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Cocora,

judetul Ialomita

                 Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita
                 Avand in vedere:
                  -expunerea de motive nr.2351 din 10.08.2012 a primarului comunei Cocora;
                  -raportul nr.2259 din 10.08.2012 intocmit de compartimentul de asistenta sociala al Primariei Cocora;
                  -raportul de avizare nr.2320 din 20.08.2012 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, muncă şi protecţie socială;
                 -raportul de avizare nr.2342 din 21.08.2012 al comisiei pentru învăţământ, sănptate şi familie, activităţi social-
culturale, culte, protecţia copilului, tineret şi sport;   
                 -prevederile Legii nr.292/2011 privind  asistenta sociala;
                 -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 860/2008 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;
                 -prevederile HG nr.90/2003, privind regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta  
Sociala,cu modificarile si completarile ulterioare;
                 -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;
                 -prevederile OUG nr.86/2004 privind modificarea OUG nr.68/2003 privind serviciile sociale, art.50, alin.(2);
                 -prevederile HG nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG  
nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale,cu modificarile  
si completarile ulterioare;
                  -prevederile art.103 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;                  
                  In temeiul art.36, alin (2) lit.d), alin      (6) lit.a) ai ale art.45 alin (1) si art.115, alin (1), lit.b) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

             Art.1  Se constituie Consiliul  Comunitar  Consultativ  al  comunei  Cocora,  judetul  Ialomita,  in  urmatoarea 
componenta:
             1. NEAGU  SLOBOZEANU  MARIAN  -  preot paroh - membru
             2. PARMAC IULIAN   - preot - membru
             3. ROTARU  MIHAI  - medic - membru
             4. NEGRU ANGELICA-profesor -  membru
             5. DAVID STANCIU MARIAN -consilier local -  membru
             6. ARDELEANU  ION- om de afaceri;
             7. DUMITRACHE  TITI – sef Post Politie Cocora - membru 
             Art.2 Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ va fi asigurat de catre doamna Petcu Victoria.

           Art.3 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Comunitar Consultativ, conform anexei  
care face parte integranta din prezenta hotarare.
         Art.4 Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.

                            PRESEDINTE,
                      DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                          CONTRASEMNEZĂ,
                                                                                                           p.Secretarul comunei,
                                                                                                              Stanciu Constantin

Nr.14
Adoptată la Cocora
Astăzi, 30.08.2012



                                         ANEXA NR. 1 la HCL nr.14 din 30.08.2012

REGULAMENT
de organizare si funcţionare al

Consiliului Comunitar Consultativ Cocora

I.  Înfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ

        Art. 1.  Consiliul Comunitar Consultativ, la nivelul comunei Cocora este o structură consultativă 
înfiinţat pe langa Consiliul local Cocora cu scopul de asprijini activitatea de asistenţă socială si activitatea  
de protecţie si promovare a drepturilor copilului, conform Legii 272/2004.

        Art.2.  Consiliul  Comunitar  Consultativ  este  creat  pe  bază  de  voluntariat,în  conformitate  cu 
prevederile Legii nr. 272/2004, art. 102 si art. 103 si are oreprezentare largă, urmând ca acesta să îsi 
aducă contribuţia la soluţionarea problemelor de interes local pentru copil si familie.

        Art.3.  Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale si are cu acestea doar  
relaţii de colaborare.

II.         Componenţa Consiliului Comunitar Consultativ Cocora

        Art. 4. Consiliul Comunitar Consultativ este compus din 7 membri si are în componenţă :
- cadre didactice locale ;
- cadre de la poliţia locală ;
- cadre medicale din localitate ;
- preoti din localitate ;
- consilieri locali;
- oameni de afaceri.

Membrii Consiliului Comunitar Consultativ vor beneficia de programe de formare în domeniul  
asistentei sociale si protecţiei copilului.

        III. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ si autorităţile
administraţiei publice locale

        Art.5.  Consiliul Comunitar Consultativ, fiind o structură nouă, va căuta să se implice concret în  
descoperirea,  analizarea  si  soluţionarea  cazurilor  din  domeniul  promovării  si  protecţiei  drepturilor  
copilului si în acelasi timp să poată fi cunoscut la nivel local.

        Art. 6. Consiliul Comunitar Consultativ nu se subordonează autorităţii care l-a creat.
         Art.7.  Consiliul Comunitar Consultativ este o structură comunitarăindependentă care sprijină 
serviciul social pentru realizarea activităţii de
asistenţă socială si protecţia copilului.

         Art.8. Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale si nici serviciului social,  
activitatea sa fiind de voluntariat.

         Art.9. Consiliul Comunitar Consultativ are relaţii de colaborare cu autorităţile locale, precum si cu  
serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenţa socială.

         Art. 10. Consiliul Comunitar Consultativ recomandă Consiliului local /Primarului / Comisiei pentru 
Protecţia Copilului luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri, fie acordarea unor servicii sociale,  
fie luarea unor măsuri speciale de protecţie.



II. Raporturile între membrii Consiliului Comunitar Consultativ

         Art. 11. Consiliul Comunitar Consultativ acţionează ca o echipă.
Între membrii săi sunt relaţii de colaborare.
Membrii consiliului au aceeasi poziţie în cadrul acestuia.

        Art. 12.  Întâlnirile de lucru se desfăsoară lunar sau ori de cate ori este nevoie cu sprijinul unui 
moderator ales pentru fiecare sedinţă în parte.

       Art. 13.  Divergentele de opinii/  punctele de vedere contradictorii  se manifestă doar în timpul 
întâlnirilor,  concluziile  si  deciziile  Consiliului  Comunitar  Consultativ  odată  adoptate  prin  votul 
majorităţii, sunt însusite de fiecare membru în parte.

III. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ si comunitate 

        Art. 14. Consiliul Comunitar Consultativ nu dă nastere la obligaţii pentru cetăţenii comunei, acestia  
fiind informaţi despre existenţa consiliului si rolul acestuia.

        Art. 15. Cetăţenii din comunitate pot participa, în funcţie de voinţa lor, la întâlnirile consiliului, dar 
acestia nu pot fi obligaţi să se prezinte în faţa
consiliului.

        Art. 16.  Consiliul Comunitar Consultativ poate doar să recomande cetăţenilor asumarea unor 
obligaţii  si,  împreună  cu  personalul  cu  atribuţii  de  asistenţă  socială  si  protecţia  copilului,  îsi  asumă 
obligaţia de a sfătui si influenţa familia care beneficiază de sprijin, pentru a creste capacitatea acesteia de  
a se ocupa de copii.
       Art.  17.  Membrii  Consiliului  Comunitar  Consultativ  sunt  obligaţi  să  respecte toate  drepturile 
cetăţenilor, adulţi si copii, care vin în contact în această calitate fără nicio discriminare. Interesul copilului  
este principiul si reperul de bază pentru toate deciziile care privesc copiii.

        Art.  18.  Chiar  dacă majoritatea cetăţenilor,  potenţiali  beneficiari  ai  intervenţiilor  Consiliului 
Comunitar  Consultativ  sunt  dezavantajaţi  social,  ei  trebuie  trataţi  cu  respect,  orice  atingere  adusă 
demnităţii persoanei fiind incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului Comunitar Consultativ.

        Art. 19. Evitarea marginalizării si excluderii persoanelor defavorizate si încurajarea toleranţei si a  
spiritului de solidaritate între membrii colectivităţii sunt premise de care depinde calitatea intervenţiilor  
Consiliului Comunitar Consultativ.

       Art. 20. Discreţia, păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cunoscute si utilizate la un moment dat de 
membrii consiliului, constituie reguli de conduită general acceptate cu prilejul activităţilor de formare.

       V. Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ si alte structuri
Comunitare 

        Art. 21.  Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a comunităţii locale 
pentru o implicare permanentă si sistematică a acesteia în soluţionarea problemelor sociale. Rolul acestuia  
nu trebuie confundat cu rolul serviciilor/ compartimentelor de asistenţă socială care funcţionează la nivel  
local.

VI. Atribuţiile Consiliul Comunitar Consultativ 



       Art.22. Consiliul Consultativ îsi asumă responsabilitatea pe caz.

       Art.23. Consiliul comunitar contribuie la ameliorarea stării sociale a întregii comunităţi.

      Art.24. Consiliul consulativ comunitar are în vedere promovarea valorilor familiale, a stabilităţii 
familiei si a îngrijirii copiilor de către părinţi.
Consiliul comunitar acţionează în scopul prevenirii separării copilului de părinţi si sprijină familiile 
pentru asumarea acestei responsabilităţi.

       Art.25. Consiliul consultativ acţionează si pentru :
a. informarea si consilierea cetăţenilor din comunitate ;
b. identifică familiile / copii care au nevoie de orice formă de sprijin;
c. analizează cazurile identificate sau pe cele supuse analizei primarului sau asistentului social ;
d. recomandă soluţionarea cazurilor supuse analizei ;
e. mediază conflictele intrafamiliale cu respectarea principiului respectării vieţii private si familiale;
f. acţionează pentru strângerea de fonduri în folosul copiilor sau familiilor aflate în dificultate ;
g. acţionează pentru alte activităţi de binefacere ;
h. mediatizează activitatea consiliului comunitar ;
i. adresează recomandări primarului sau consiliului local pentru ameliorarea si îmbunătăţirea unor situaţii  
sociale ivite în rândul comunităţii ;
j. alte activităţi de natură socială.

        Art.26.  Activitatea Consiliul consulativ comunitar este indrumata de catre primarul si secretarul 
comunei Cocora,  precum si de către asistentul social din cadrul apartului de specialitate al primarului.

         Art.27. Atributiile, sarcinile, competentele si responsabilitatile prevazute in prezentul Regulament 
nu sunt limitate, ele urmand a fi completate pe parcurs cu cele rezultate, in mod expres sau implicit, din  
legi, decrete,ordonante, hotarari si alte acte normative .

           Art.28. Secretarul comunei va lua masuri de completare sau modificare a prezentului Regulament,  
ca urmare a aparitiei unor dispozitii legale care impun aceasta.

SECRETAR,
STANCIU CONSTANTIN



         JUDETUL IALOMITA
   PRIMARIA COMUNEI  COCORA
          Nr.2251/10.08.2012

                                                 EXPUNERE DE MOTIVE 
            privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Cocora,                    
                                                            judetul Ialomita

                   Consiliul Comunitar Consultativ, la nivelul comunei Cocora este o structură consultativă 
înfiinţat pe langa Consiliul local Cocora cu scopul de asprijini activitatea de asistenţă socială si activitatea  
de protecţie si promovare a drepturilor copilului, conform Legii 272/2004.
                Consiliul Comunitar Consultativ este creat pe bază de voluntariat,în conformitate cu prevederile  
Legii nr. 272/2004, art. 102 si art. 103 si are oreprezentare largă, urmând ca acesta să îsi aducă contribuţia  
la soluţionarea problemelor de interes local pentru copil si familie.
                Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale si are cu acestea doar relaţii  
de colaborare.
               Consiliul Comunitar Consultativ este compus din 7 membri si are în componenţă :
- cadre didactice locale ;
- cadre de la poliţia locală ;
- cadre medicale din localitate ;
- preoti din localitate ;
- consilieri locali;
- oameni de afaceri.

Membrii Consiliului Comunitar Consultativ vor beneficia de programe de formare în domeniul  
asistentei sociale si protecţiei copilului.  
        Consiliul  Comunitar  Consultativ,  fiind  o  structură  nouă,  va  căuta  să  se  implice  concret  în 
descoperirea,  analizarea  si  soluţionarea  cazurilor  din  domeniul  promovării  si  protecţiei  drepturilor  
copilului si în acelasi timp să poată fi cunoscut la nivel local.
         Consiliul Comunitar Consultativ nu se subordonează autorităţii care l-a creat.
         Consiliul Comunitar Consultativ este o structură comunitarăindependentă care sprijină serviciul 
social pentru realizarea activităţii de
asistenţă socială si protecţia copilului.
         Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale si nici serviciului social,  
activitatea sa fiind de voluntariat.
         Consiliul Comunitar Consultativ are relaţii  de colaborare cu autorităţile locale, precum si cu 
serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenţa socială.
          Consiliul  Comunitar Consultativ recomandă Consiliului  local  /Primarului  /  Comisiei  pentru 
Protecţia Copilului luarea unor măsuri pentrusoluţionarea unor cazuri, fie acordarea unor servicii sociale,  
fie luarea unor măsuri speciale de protecţie.

PRIMAR,
Ing.LEFTER SORIN DĂNUŢ

         JUDETUL IALOMITA
   PRIMARIA COMUNEI  COCORA
   Nr.2259/10.08.2012

                                                             



                                                            R A P O R T  
            privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Cocora,                    
                                                            judetul Ialomita

                   Verificand urmatoarele acte normative:
                 -prevederile Legii nr.292/2011 privind  asistenta sociala;
                 -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei  
şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013 a Planului operaţional pentru implemenmtarea Strategiei naţionale în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013;
                 -prevederile HG nr.90/2003, privind regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de 
Asistenta Sociala,cu modificarile si completarile ulterioare;
                 -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;
                 -prevederile OUG nr.86/2004 privind modificarea OUG nr.68/2003 privind serviciile sociale, art.50, alin.
(2);
                 -prevederile HG nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 
nr.68/2003 privind  serviciile  sociale,  precum si  a  Metodologiei  de  acreditare  a  furnizorilor  de  servicii  sociale,cu 
modificarile si completarile ulterioare;
                  -prevederile art.103 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;                  
                  In temeiul art.36, alin (2) lit.d), alin     (6) lit.a) ai ale art.45 alin (1) si art.115, alin (1), lit.b) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
                 Propun urmatoarele: Se constituie Consiliul Comunitar Consultativ al comunei Cocora, judetul Ialomita, in 
urmatoarea componenta:
             1. NEAGU SLOBOZEANU MARIAN  -  preot paroh - membru
             2. PARMAC  IULIAN   - preot - membru
             3. ROTARU  MIHAI - medic - membru
             4. NEGRU ANGELICA - profesor -  membru
             5. DAVID STANCIU  MARIAN- consilier local - membru
             6. ARDELEANU  ION- om de afaceri
             7. DUMITRACHE  TITI – sef Post Politie Cocora - membru 
              Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ va fi asigurat de catre Jiglea Georgeta.
              Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Comunitar Consultativ.

                                                           

SECRETAR,

STANCIU  CONSTANTIN

         


