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REGULAMENT  
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  

AL CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV  
 
Art.1 – Misiunea Consiliului Comunitar Consultativ Florica este de a contribui la identificarea 
nevoilor si resurselor comunitatii locale si de a promova implicarea acesteia, in vederea 
solutionarii problemelor comunitatii. 
Art.2 – Scopul Consiliului Comunitar Consultativ este a de a sprijini activitatea de asistenta 
sociala prin cresterea calitatii vietii in familiile dezorganizate, aflate in impas financiar sau a 
copiilor privati de ingrijire si educatie adecvata. 
Art.3 – Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atat de solutionare cat si de a raspunde 
nevoilor globale ale comunitatii. 
Art.4 – Principiile in baza carora se desfasoara activitatea Consiliului Comunitar Consultativ 
al comunei Florica sunt: 

a) nediscriminarea; 
b) respectul fata de cetatean; 
c) legalitatea; 
d) confidentialitatea; 
e) impartialitatea. 

Art.5 – Consiliul Comunitar Consultativ sprijină activitatea de asistenta sociala prin 
cresterea calitatii vietii in familiile aflate in situatii de nevoie sociala, indeplinind urmatoarele 
functii: 

a) de colaborare: cu autoritățile publice competente, reprezentanții sociatății civile; 
b) consultativă: atât pentru instituțiile publice și private, cât și pentru comunitate; 
c) de intervenție: primară, directă, dar și prin implicarea membrilor comunității. 

Art.6 – Consiliul Comunitar Consultativ este format din membri desemnati prin hotarare a 
Consiliului Local Florica, selectați dintre membrii comunitatii, persoane implicate si receptive 
la problematica socială, un consilier local, un reprezentat al scolii, medic de familie, 
asistenta medicala, preot, șeful Postului de Poliție etc. 
Art.7 – Funcționarea Consiliului Comunitar Consultativ: 

a) Consiliul Comunitar Consultativ se întrunește în ședințe periodice sau ori de câte ori 
este nevoie; 

b) convocarea și evidența ședințelor Consiliului Comunitar Consultativ se realizează de 
către președintele prin secretarul Consiliului Comunitar Consultativ; 

c) Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate și înaintează 
autorităților competente propuneri pentru realizarea unor planuri de acțiune; 

d) Consiliul Comunitar Consultativ poate propune Consiliului local și Primarului comunei 
modificarea prezentului regulament precum și a componenței inițiale, în funcție de 
problematica căreia trebuie să răspundă în activitatea sa; 

e) Consiliul Comunitar Consultativ este legal întrunit în prezența majorității membrilor 
săi și decide cu votul majorității membrilor prezenți. 

Art. 8 – Atribuțiile Consiliul Comunitar Consultativ sunt: 
a) întreprinde acțiunile prevăzute de lege, în vederea ameliorării stării sociale a 

comunității locale; 
b) colaborează cu serviciile publice și organismele private din cadrul comunității locale; 
c) asigură informarea și consilierea cetățenilor; 
d) identifică familiile/copiii care au nevoie de orice formă de sprijin; 
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e) recomandă soluții pentru rezolvarea cazurilor identificate, acestea putând fi adresate 
persoanelor fizice (părinți, copii, funcționari publici), societăților comerciale de pe 
raza comunei, instituțiilor și autorităților competente; 

f) mediază conflictele intrafamiliale, având în vedere respectarea vieții private și 
familiale; 

g) activități de strângere de fonduri în folosul copiilor și familiilor aflate în dificultate; 
h) activități sistematice de binefacere; 
i) mediatizarea activității consiliului comunitar; 
j) formulează rapoarte, recomandări, concluzii asupra situației sociale a comunității pe 

care le supune atenției Consiliului local si Primarului comunei Florica. 
Art.9 – Efecte: 

- promovează valorile familiale, stabilitate familiei și îngrijirea copiilor de către părinți; 
- contribuie la prevenirea separării copilului de părinți; 
- responsabilizează familia asupra îndatoririlor ce-i revin; 
- asigură asistență pertinentă familiilor și copiilor care au nevoie de sprijin; 
- credibilitate crescută în rândul cetățenilor prin sprijinirea acestora de către membrii 

Consiliul Comunitar Consultativ și prin implicarea afectivă; 
- sprijinirea factorilor locali de decizie prin recomandări elaborate ca  urmare a 

investigațiilor pe plan local; 
- diminuarea situațiilor de criză la nivel local. 

 
 

 
 


