ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/892156; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA

nr. 5 din 25 ianuarie 2021
privind modificarea componentei Consiliului comunitar consultativ constituit la
nivelul UAT Rebricea, Judetul Vaslui.
având în vedere raportul de specialitate intocmit de inspectorul din cadrul compartimentului de
asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea, prin care se propune
modificarea componentei Consiliului comunitar consultativ constituit la nivelul UAT Rebricea, Judetul
Vaslui, motivat de modificarile intervenite in componenta acestuia, referatul de aprobare al primarului
comunei Rebricea, in calitatea sa de initiator şi raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 113 si art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d“, alin. (7) lit. „b”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin.
(1) lit. „a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă modificarea componentei Consiliului comunitar consultativ constituit la nivelul
UAT Rebricea, Judetul Vaslui, in urmatoarea componenta:
1. Onu Alina – Elena, inspector in cadrul compartimentului de asistenta sociala din aparatul de
specialitate al primarului comunei Rebricea;
2. Maxim Vasile – preot Parohia Draxeni;
3. Agheorghiesei Mariana, referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Rebricea;
4. Alexandru Anca– Asistent Medical C.M.I. Rebricea;
5. Diaconu Cristian Ionut –sef Post Poliţie Rebricea ;
6. Roman Gabriela – invatator Scoala Gimnaziala nr. 1 sat Draxeni;
7. Malos Adriana – director Scoala Gimnaziala nr. 1 sat Draxeni;
8. Murariu Aurelia-Adela – invatator Scoala cu Program Normal Craciunesti;
9. Morariu Ionel – invatator Scoala cu Program Normal Ratesu-Cuzei
10. Robac Florin – consilier local;
11. Burghelea Ana Maria –referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea,
cu atribuții în domeniul igienei, sanatatii si securitatii in munca ;
12. Vatavu Titi – consilier local;
13. Ciobanu Dumitrița – consilier local.
14. Cojocea Eugenia -Dumitrița– consilier local.
15. Nicu Doru-– consilier local.
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Art.2. 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.3. În îndeplinirea rolului pe care îl are, Consiliul acţionează pentru :
a). promovarea valorilor familiale, a stabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către părinţi;
b). prevenirea separării copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru a-şi asuma
responsabilităţile.
Art.4. 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 inspectorull 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.5. Consiliul colaborează cu compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, cu alte servicii publice şi private din comunitate sau alte
structuri.
Art.6. În îndeplinirea atribuţiilor, Consiliul emite avize cu rol consultativ.
Art.7. Activitatea Consiliului este coordonată de către primarul unităţii administrativ – teritoriale .
Art.8. Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de către inspectorul pe probleme de
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea.
Art.9. Mandatul Consiliului este pe perioada mandatului Consiliului local şi se exercită în
condiţiile prezentei hotărâri.
Art.10. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica
primarului comunei Rebricea, compartimentului Asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut
de lege.
Art.11. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr. 544/2004
– Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de
lege.
Art.12. Pe data prezentei, se abroga Hotararea Consiliului local al comunei Rebricea, nr.
9/13.01.2019 privind reconstituirea Consiliului comunitar consultativ.
Art.13. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea,
judeţul Vaslui, prin compartimentul Asistenta sociala si autoritate tutelara.
Rebricea, 25 ianuarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei,
 …………………………….
Jrs. Adina Maftei

 …………………………….…
Gabriel Anton
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
VICEPRIMAR

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli
pentru Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria
comunei Rebricea, pentru anul 2021.
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Rebricea are la baza prevederile art. 1
alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform caruia „Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot aproba pentru
activitatea proprie, pentru instituţiile din subordine, precum şi pentru întreprinderile publice
înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii
majoritare, după caz, şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru
acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării
normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, pe bază de justificări
fundamentate, prin hotărâre a consiliului local al comunei...”.
Fata de cele prezentate si avand in vedere ca ordonanta a suferit numeroase modificari,
lasand la latitudinea consiliilor locale stabilirea normativelor proprii, respectiv, acţiunile de
protocol, dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru convorbiri
telefonice, am intocmit prezentul referat prin care am propus consumul de carburant la nivelul
institutiei noastre.
Motivat de prevederile legilor sus-mentionate si cu respectarea art. art. 129 alin. (14) din
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ propun adoptarea proiectului de
hotărâre, in forma prezentata de initiator.

15 ianuarie 2021
VICEPRIMAR,

Mihaila Neculai

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre
privind modificarea componentei Consiliului comunitar consultativ constituit la
nivelul UAT Rebricea, Judetul Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Initierea prezentului proiect de hotarare s-a realizat ca urmare a raportului de specialitate
intocmit de inspectorul din cadrul compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate
al primarului comunei Rebricea, prin care se propune modificarea componentei Consiliului
comunitar consultativ constituit, motivat de modificarile intervenite in componenta acestuia.
Vă aduc la cunoștință că rolul Consiliului comunitar consultativ este de soluţionare a unor
cazuri concrete 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, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.
De asemenea, acest Consiliu poate desfășura și activități mai de amploare cum ar fi:
identificarea familiilor/copiilor care au nevoie de orice formă de sprijin, strângerea de fonduri în
folosul copiilor şi familiilor aflate în dificultate, medierea conflictelor intra-familiale având în vedere
respectarea vieţii private şi familiale etc.
Fata de considerentele de mai sus,
SUPUN SPRE APOBARE
Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Consiliului comunitar
consultativ constituit la nivelul UAT Rebricea, Judetul Vaslui, cu respectarea prevederilor art.
113 si art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a art. 129 alin. (2) lit. „d“, alin. (7) lit. „b”,
din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.
15 ianuarie 2021
P R I M A R,
Ing. Radu Valerică

