
 
 
 

 

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba 
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
 

HOTĂRÂRE  NR. 47/29.07.2022 
pentru constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Arieșeni, ca formă de sprijin 
pentru copii și persoane cu probleme sociale și aprobarea Regulamentului de funcționarea al acestuia 

 
Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în sedința ordinară în  data de 29 iulie  2022, 
    Luând în considerare: 
- proiectul de hotărâre nr. 45 din 20.07.2022 initțat de primarul comunei Arieșeni pentru constituirea Consiliului 
Comunitar Consultativ la nivelul comunei Arieșeni, ca formă de sprijin pentru copii și persoane cu probleme 
sociale și aprobarea Regulamentului de funcționarea al acestuia 
- referatul de aprobare nr. 4641/20.07.2022 a primarului comunei Arieseni pentru constituirea Consiliului 
Comunitar Consultativ la nivelul comunei Arieșeni, ca formă de sprijin pentru copii și persoane cu probleme 
sociale și aprobarea Regulamentului de funcționarea al acestuia; 
-  raportul de specialitate nr.4636/20.07.2022 intocmit de către compartimentul de Asistență socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Arieșeni; 

Având în vedere prevederile: 
- art.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (r1), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art. 129 alin.1, alin.2 lit.(d)  şi alin.7 lit. (b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare.   

În temeiul art. 139 alin.1 și art. 196 alin. 1 lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂRE: 
 

             Art.1. Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin pentru copii și 
persoanele aflate în dificultate, format din următorii membrii: 

- dl Pantea Gheorghe – primar  - președinte al CCC; 
- dna Ivan Eugenia – consilier asistent secretar al CCC; 
- dl Belei Ionel-Viorel -  pt secretar general al comunei- membru CCC; 
- dl Pașca Diomid Mihai – viceprimar – membru CCC; 
- dl  Nicoară Dorin Mihai  – șef post jandarmerie– membru CCC 
- dna Suciu Maria – asistent comunitar – membru CCC; 
- dl Mocan Claudiu Ionel – director școală -membru CCC; 
- dl Rusu Teodor Cristian – preot paroh - membru CCC; 
- dl Lazea Sorin Silviu – șef post poliție – membru CCC; 
- dna Costea Carmen Elena – medic familie - membru CCC; 

            Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare a Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul 
comunei Arieșeni, județul Alba potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
           Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar Pantea Gheorghe și 
dna  Ivan Eugenia– consilier asistent – compartiment Asistență socială. 



 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9  voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor prezenți și 81, 81 % din numărul consilierilor in funcție .  
 

          Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
          Art.5. Prin intermediul secretarului general al comunei Arieșeni, prezenta hotărâre se comunică și se 
înaintează: Instituției Prefectului județului Alba, primar, compartiment Asistență socială, persoanelor 
nominalizate la art. 1 prin grija compartimentului Asistenţă socială. 

 
contrasemnează pentru   legalitate, 

președinte ședință,                           pt. secretar general, 
consilier local                                                                              inspector asistent 
Diomid-Mihai PAȘCA                                      Ionel-Viorel BELEI 

 



Anexa la Hotărârea. nr. 47/29.07.2022 

REGULAMENT 
de organizare și funcționare a Consiliului Comunitar Consultativ 

CAP.  I  Dispoziții generale 
Art.1. 

(a) Consiliului Comunitar Consultativ este o structură comunitară independentă care sprijină Autoritatea Tutelară 
de la nivelul Primăriei, în vederea rezolvării la nivel local a cazurilor sociale, în scopul prevenirii separării 
copilului de familia naturală, prevenirii abandonului familial şi/sau școlar şi realizării unei protecții sociale 
viabile. 
(b) Consiliului Comunitar Consultativ se constituie pe bază de voluntariat, având  relații cu autoritățile locale 
care au ca obiect de activitate asistență socială. 
(c) Consiliului Comunitar Consultativ va răspunde în fața Consiliului Local pentru modul de soluționare a 
problemelor sociale făcându-i acestuia propuneri de măsuri şi de elemente strategice în rezolvarea problemelor 
sociale ale comunității cu privire la activitatea de protecție și promovare a dreptului copilului. 

Art.2. 
Consiliul Comunitar Consultativ se înființează prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Arieșeni, 

conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată. 
CAP. II Componența Consiliului Comunitar Consultativ şi modul de relaționare a membrilor acestuia. 

Art.3. 
(a) Consiliului Comunitar Consultativ se  constituie din minim 5 membri din cadrul comunității respective. 
(b) Din rândul acestora fac parte: preoți, cadre didactice, medici, polițiști, oameni de afaceri, consilieri locali, 
reprezentanți a primăriei ( asistent social, secretar), sau orice alte persoane de la nivelul comunității care prezintă 
garanții morale. 
 (c) Persoanele alese în cadrul Consiliului Comunitar Consultativ trebuie să se caracterizeze prin putere de decizie, 
disponibilitate pentru activitatea de asistență socială și să se bucure de recunoaștere şi aprecieri din partea 
membrilor comunității. 
(d) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ își desfășoară activitatea pe o perioadă de 2 ani de la constituirea 
consiliului. 
(e) Ședințele Consiliului Comunitar Consultativ se vor desfășura într-o sală pusă la dispoziție  în sediul primăriei. 
(f) Între membrii Consiliului Comunitar Consultativ nu există subordonare, aceștia desfășurându-și activitatea 
bazându-se numai pe relații de colaborare; 
 (g) La ședințe pot participa fără drept de vot persoane din comunitate invitate de membrii  consiliului sau orice 
alte persoane care pot da relații despre soluționarea unei anume situații. 

Art.4. 
(a) Consiliul Comunitar Consultativ se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea poate 
fi făcută: de autoritatea locale, de unul din membrii acestuia sau de orice persoană din cadrul comunității locale 
care se află în dificultate din punct de vedere social sau are cunoștință despre un astfel de caz; 
(b) Activitatea din cadrul ședințelor  de lucru este coordonată de un moderator ales pentru fiecare ședință din 
rândul membrilor consiliului comunitar; 
(c) Hotărârile Consiliului Comunitar Consultativ se iau cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de 
opinii contradictorii sau de abțineri, acestea se motivează în scris în procesul verbal de ședință; 
          Art. 5. 
(a) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ, în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a sarcinilor asumate, vor 
putea fi înlocuiți la propunerea: primarului, membrilor consiliului sau după caz consiliului local;  
 (b) Propunerea de înlocuire se comunică autorității care a emis actul administrativ de numire, numai dacă ea este 
aprobată cu majoritatea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ. 
           Art.6. 
(a) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ au în vedere prevenirea separării copilului de părinți şi sprijinirea 
familiei pentru a-şi asuma responsabilitățile care le revin în mod natural; 
(b) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ au obligația păstrării confidențialității informațiilor cunoscute şi 
utilizate la un moment dat în soluționarea cazurilor; 
(c) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ vor trebui să urmărească în întreaga activitate evitarea 
marginalizării şi excluderii persoanelor defavorizate indiferent de problemele specifice ale acestora (sărăcie, 



Anexa la Hotărârea. nr. 47/29.07.2022 

alcool, handicap, dizabilități, boală psihică, droguri, etc), precum şi încurajarea toleranței şi spiritului de 
solidaritate între membrii colectivității;  
(d) Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligații să respecte toate drepturile cetățenilor ( adulți şi 
copii) cu care vin în contact în această calitate , fără nici o discriminare; 
(e) In activitatea lor membrii Consiliului Comunitar Consultativ urmăresc respectarea valorilor familiale, a 
stabilității familiale şi a îngrijirii copiilor de către proprii părinți ; 

Art.7. 
             În exercitarea atribuțiilor pentru care au fost numiți, membrii Consiliului  Comunitar Consultativ 
urmăresc numai interesul superior al copilului care primează în luarea tuturor deciziilor. În acest sens ei au 
următoarele responsabilități: 
(a) Consiliul Comunitar Consultativ poate doar să recomande cetățenilor asumarea unor obligații care decurg din 
responsabilitățile firești; 
(b) Consiliul Comunitar Consultativ identifică familiile/ copii care au nevoie de orice formă de sprijin; 
(c) Consiliul Comunitar Consultativ mediatizează conflictele intrafamiliale având în vedere respectarea vieții 
private şi familiale precum şi a confidențialității; 
 (d) Consiliul Comunitar Consultativ consiliază, informează şi sprijină familiile cu risc de abandon social despre 
drepturile de care pot beneficia în condițiile legii; 
(e) Consiliul Comunitar Consultativ se implică pentru strângerea şi repartizarea de fonduri în folosul copiilor şi 
a familiilor aflate în dificultate; 
(f) Consiliul Comunitar Consultativ 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 specială instituite de Comisia pentru protecţia copilului; 
(g) Membrii Consiliul Comunitar Consultativ, fiecare în parte sau consiliu în ansamblu pot sesiza Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Alba cu privire la luarea unor măsuri de protecţie în regim 
de urgenţă ; 
(h) La solicitarea  Consiliul Comunitar Consultativ specialiști ai Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecției Copilului Alba se vor deplasa în teritoriu pentru analizarea și lămurirea  problemelor de  specialitate 
ridicate de consiliu; 
(i) Consiliul Comunitar Consultativ va propune şi va accepta colaborarea cu specialiștii DGASPC Alba în 
exercitarea atribuțiilor de asistență şi protecție socială ;                                                                                                                                                                                                              

Art.8. 
(a) Compartimentul asistență socială din cadrul primăriei va asigura secretariatul fiecărei întâlniri întocmind în 
acest sens procesul verbal de ședință şi hotărârile adoptate; 
(b) Compartimentul asistență socială din cadrul primăriei, în perioada dintre ședințe, va prelua şi consemna într-
un registru special toate solicitările primite în  conformitate cu art. 4 lit. (a); 
(c) Solicitările înregistrate vor fi prezentate președintelui consiliului comunitar consultativ care are obligația să 
convoace consiliul;   

 
contrasemnează pentru   legalitate, 

președinte ședință,                      pt. secretar general, 
consilier local                                                                                   inspector asistent 
Diomid-Mihai PAȘCA                                         Ionel-Viorel BELEI 
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