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

HOTĂRÂREA Nr. 29/2016
privind reconstituirea Consiliului comunitar consultativ
având în vedere referatul intocmit de inspectorul din cadrul compartimentului de asistenta sociala
din aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea, inregistrat sub nr. 6878/03.10.2016, prin care
se propune reconstituirea Consiliului comunitar consultativ, motivat de expirarea mandatului Consiliului
local Rebricea, respectiv al Consiliului comunitar consultativ, expunerea de motive a primarului comunei
Rebricea, raportul compartimentului de resort 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. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) lit. „a” pct. 2, art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă reconstituirea Consiliului comunitar consultativ, format pe baza de voluntariat, 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. Fanaragiu Luciana Irina – medic de familie Draxeni;
4. Cater Carmen- medic de familie Rebricea;
5. Gavriluta Mihai – şef post poliţie Rebricea;
6. Merla Daniela-Elena – 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. Spuza Vasile – consilier local;
12. Vatavu Titi – consilier local;
13. Craiu Dorel – intreprinzator local;
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 :
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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. (1) Mandatul Consiliului este pe perioada mandatului Consiliului local şi se exercită în
condiţiile prezentei hotărâri.
(2) Mandatul actualului Consiliu expiră la in luna iunie 2020.
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.
31/30.04.2015 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, 31 octombrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Marian Maricica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina - Elena
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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA
Nr.6878 din 03.10.2016

Aprob,
Primar,
Radu Valerica

REFERAT

Subsemnata Onu Alina-Elena, inspector in cadrul aparatului
de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui, prin prezenta solicit
reconstituirea Consiliului comunitar consultativ motivat de faptul ca
mandatul Consiliului local Rebricea a expirat.
Hotararea Consiliului local nr. 31/2016 art. 9 prevede:
Art.9. (1) Mandatul Consiliului este pe perioada mandatului Consiliului
local şi se exercită în condiţiile prezentei hotărâri.
(2) Mandatul actualului Consiliu expiră la in luna iunie 2016.

Data:
03.10.2016

Semnatura,

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind reconstituirea Consiliului comunitar consultativ

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Initierea prezentului proiect de hotarare s-a realizat ca urmare a referatului intocmit de
inspectorul din cadrul compartimentului de asistenta sociala din aparatul de specialitate al primarului
comunei Rebricea, inregistrat sub nr. 6878/03.10.2016, prin care se propune reconstituirea
Consiliului comunitar consultativ, motivat de expirarea mandatului Consiliului local Rebricea,
respectiv al Consiliului comunitar consultativ.
Vă reamintesc, pe această cale, 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. 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.
Având în vedere cele expuse, 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 și ținând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (6) lit. „a” pct. 2,
art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioar, supun spre aprobare proiectul de hotărâre si adoptarea lui in
forma prezentata.

12 octombrie 2016

P R I M A R,

ing. Radu Valerică

