
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

  

 HOTĂRÂRE 

privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Cornu 

 
   În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)   art.49, art.50, art.120 alin.(1) și art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) art.16 alin.(5) lit.c) din Hotărârea de Guvern nr.502/2017, privind organizarea și funcționarea comisiei 

pentru protecția copilului; 

f) art. 502  din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului  nr. 

68/2003 privind serviciile sociale, aprobată și modificată prin Legea nr. 488/2004; 

g) Ordinului Agenției Naționale pentru Protecția Copilului nr. 95/2006, pentru aprobarea Metodologiei de 

lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistență socială si protecția copilului si serviciile publice 

de asistenta socială/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului 

          ținând seama de: 

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.26 din 20 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu, 

b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr.36 din 12 iunie 2018 privind aprobarea Strategiei locale 

de dezvoltare a serviciilor sociale şi a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul comunei Cornu pe anul 2018, 

      luând act de : 

a) referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 6070/2.08.2018; 

b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 6071/2.08.2018; 

c) rapoartele Comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 ale Consiliului Local; 

 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. - Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Cornu pentru 

perioada 2018 - 2020, în următoarea componenţă:  

1. Daniela IANCU, secretarul comunei, 

2. Monica BURLACU, inspector cu atribuții de asistență social, 

3. Nicolae TUDOR, consilier local,  

4. Mihaela-Domnica CHIRCĂ, consilier local,  

5. Ștefan Nicolae CÎRCIU, consilier local  

6. Laura ȘUPEALĂ, director școala gimnazială,  

7. George Constantin LEESCU-POPA, preot,  

8. Mihaela-Andreea GHEORGHIU, medic de familie.  

Art.2. - Se aprobă Regulamentul de funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ constituit la 

nivelul comunei Cornu, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Prezentul proiect hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova,  

-persoanelor nominalizate la art.1, 

-Compartimentul de asistență socială al comunei Cornu. 

 
          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

             Ștefan-Nicolae CÎRCIU 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                           SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                  Daniela IANCU 

Cornu, 28 august 2018 

Nr. 40 

http://www.primariacornu.ro/


 

                                                                                                                   

                                                       
ANEXA la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu 

nr.40/28.08.2018 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Comunitar Consultativ 

 

CAPITOLUL I   Dispoziţii generale 

 

 

  Art.1.(1) Consiliul Comunitar Consultativ (CCC) este o structură comunitară independentă care 

sprijină Serviciul Public de Asistenţă Socială înființat la nivelul comunei Cornu, în vederea rezolvării la nivel 

local a cazurilor sociale, în scopul prevenirii separării copilului de familia naturală, prevenirii abandonului 

familial şi/ sau şcolar şi realizării unei protecţii sociale viabile.   

                                (2) Consiliul Comunitar Consultativ se constituie pe bază de voluntariat, având relaţii cu 

autorităţile locale care au ca obiect de activitate asistenţa socială.  

                      (3) Consiliul Comunitar Consultativ va răspunde în faţa Consiliului Local pentru modul de 

soluţionare a problemelor sociale făcându-i acestuia şi primarului propuneri de măsuri şi de elemente strategice 

în rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii. 

 

  Art.2  Consiliul Comunitar Consultativ se înfiinţează prin Hotărârea Consiliului Local, având 

în vedere prevederile art.114 din Legea nr. 272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului. 

 

CAPITOLUL II   Componenţa Consiliului Comunitar Consultativ şi modul de relaţionare al membrilor 

acestuia 

 

  Art.3. (1) Consiliul Comunitar Consultativ se constituie din minim 7 membrii din cadrul 

colectivității locale și un secretar. 

  (2) Din rândul acestora fac parte: preoţi, cadre didactice, medici, poliţişti, oameni de afaceri, 

consilieri locali, reprezentanţi ai Serviciului Public de Asistență Socială (asistent social, secretarul comunei, sau 

orice alte persoane de la nivelul comunităţii care prezintă garanţii morale.  

  (3) Persoanele alese în cadrul Consiliului Comunitar Consultativ trebuie să se caracterizeze prin 

putere de decizie, disponibilitatea pentru activitatea de asistenţă socială şi să se bucure de recunoaştere şi 

aprecieri din parte membrilor comunităţii. 

  (4) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de 4 ani 

de la constituirea consiliului. 

  (5) Şedinţele Consiliului Comunitar Consultativ se vor desfăşura într-o sală pusă la dispoziţie în 

sediul Primăriei comunei Cornu. 

  (6) Între membrii Consiliului Comunitar Consultativ nu există subordonare, aceştia 

desfăşurându-şi activitatea bazându-se numai pe relaţii de colaborare. 

  (7) La şedinţe pot participa fără drept de vot persoane din comunitate invitate de membrii 

consiliului, sau orice alte persoane care pot da relaţii despre soluţionarea unei anume situaţii. 

  Art.4. (1)Consiliul Comunitar Consultativ se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este 

nevoie. Convocarea poate fi solicitată de autoritatea locală, de unul din membrii acestuia sau de orice persoană 

din cadrul comunităţii locale care se află în dificultate din punct de vedere social sau are cunoştinţă despre un 

astfel de caz. 

  (2) Activitatea din cadrul şedinţelor de lucru este coordonată de un moderator ales pentru 

fiecare şedinţă din rândul membrilor consiliului comunitar. 

  (3) Hotărârile Consiliului Comunitar Consultativ se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, 

iar în caz de opinii contradictorii sau de abţineri, acestea se motivează în scris în procesul verbal de şedinţă. 

  (4) În cadrul fiecărei şedinţe se va stabili persoana care, până la următoarea şedinţă va ţine 

legătura cu secretarul Consiliului Comunitar Consultativ şi va face convocările în funcţie de solicitările primite. 

  Art.5. (1) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ, în cazul îndeplinirii necorespunzătoare 

a sarcinilor asumate, vor putea fi înlocuiţi la propunerea primarului, membrilor consiliului sau după caz a 

Consiliului Local. 

  (2) Propunerea de înlocuire se comunică autorităţii care a emis actul administrativ de numire, 

numai dacă ea este aprobată cu majoritatea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ. 

  Art.6. (1) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ au în vedere prevenirea separării 

copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru a-şi asuma responsabilităţile care le revin în mod natural. 



  (2)Membrii Consiliului Comunitar Consultativ au obligaţia păstrării confidenţialităţii 

informaţiilor cunoscute şi utilizate la un moment dat în soluţionarea cazurilor. 

  (3) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ vor trebui să urmărească în întreaga activitate 

evitarea marginalizării şi excluderii persoanelor defavorizate indiferent de problemele specifice ale acestora 

(sărăcie, alcool, handicap, dizabilităţi, boală psihică, droguri, etc.), precum şi încurajarea toleranţei şi spiritului 

de solidaritate între membrii colectivităţii. 

  (4) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligaţi să respecte toate drepturile 

cetăţenilor (adulţi şi copii) cu care vin în contact în această calitate, fără nici o discriminare. 

  (5) În activitatea lor membrii Consiliului Comunitar Consultativ urmăresc respectarea valorilor 

familiale, a stabilităţii familiale şi a îngrijirii copiilor de către proprii părinţi.  

  Art.7. (1)În exercitarea atribuţiilor pentru care au fost numiţi, membrii Consiliului Comunitar 

Consultativ urmăresc numai interesul superior al copilului care primează în luarea tuturor deciziilor. În acest 

sens, Consiliul Comunitar Consultativ are următoarele responsabilităţi: 

 recomandă cetăţenilor asumarea unor obligaţii care decurg din responsabilităţile fireşti; 

 consiliază, informează şi sprijină familiile cu risc de abandon social despre drepturile de care pot 

beneficia în condiţiile legii;  

 propune serviciului Public de Asistenţă Socială măsuri în vederea realizării Planului de Servicii. Acesta 

îndrumă, propune şi solicită Primarului ca prin dispoziţia sa să fie stabilite măsurile de protecţie socială 

instituite de Comisia pentru Protecţia Copilului; 

 oricare dintre membrii consiliului sau  consiliul în ansamblu pot sesiza Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţie a Copilului Prahova cu privire la luarea unor măsuri de protecţie în regim de 

urgenţă; 

  la solicitarea Consiliului Comunitar Consultativ specialişti ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţiei Copilului Prahova se vor deplasa în teritoriu pentru analizarea şi lămurirea problemelor de 

specialitate ridicate de consiliu; 

 Consiliul Comunitar Consultativ va propune şi va accepta colaborarea cu specialiştii Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Prahova în exercitarea atribuţiilor de asistenţă şi protecţie 

socială. 

                    (2)Consiliul consultativ acţionează și pentru : 

  identificarea familiilor / copiilor care au nevoie de orice formă de sprijin; 

  medierea conflictelor intrafamiliale cu respectarea principiului respectării vieţii private si familiale; 

 strângerea de fonduri în folosul copiilor sau familiilor aflate în dificultate; 

 alte activităţi de binefacere ; 

 adresarea de recomandări primarului sau consiliului local pentru ameliorarea si îmbunătăţirea unor 

situaţii sociale ivite în rândul comunităţii ; 

  Art.8.(1) Inspectorul cu atribuții de asistență socială din cadrul Serviciului Public de Asistenţă 

Socială va asigura secretariatul fiecărei întâlniri, întocmind în acest sens procesul verbal de şedinţă şi hotărârile 

adoptate pe care le va aduce la cunoştinţă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei; 

  (2) Inspectorul cu atribuții de asistență socială din cadrul Serviciului Public de Asistenţă 

Socială în perioada dintre şedinţe va prelua şi consemna într-un registru special toate solicitările primite în 

conformitate din art.4 alin.1; 

  (3) Solicitările înregistrate vor fi transmise persoanei care conf. Art.4 alin. (4) are obligaţia să 

convoace consiliul.  

 

CAPITOLUL III  DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.9.  Prevederile prezentului Regulament se completează cu alte dispoziţii cuprinse în acte 

normative specifice în vigoare sau care apar după adoptarea acestuia. 

  

Art.10. Membrii Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Cornu, indiferent de funcţia pe 

care o ocupă au obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Regulament.   

 

  Art.11. Prezentul regulament se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi şi intră în 

vigoare la data adoptării acestuia.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

             Ștefan-Nicolae CÎRCIU 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                           SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                                                  Daniela IANCU 

 

 

         


