
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

U.A.T. COMUNA OȚELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 6837 din 12.08.2019 

 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul 

proiect de act normativ:  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Comisiei Comunitare Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni 

 

Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:  

- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă 

decizională  

- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi 

(panoul de afişaj);  

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul 

comunei Oţeleni.  

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data 

afişării şi până la data de 12.09.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare 

de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:  

- prin fax la numărul 0232/718.246  

- prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com  

- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, 

sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 707355 

- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,  

- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau 

articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele 

de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi 

prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului 

Local Oțeleni;  

- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi  

transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea 

Robert, secretar general al unității administrativ-teritoriale. 

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1),  



 
 

dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică.  

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi 

propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei 

Comunitare Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni”.  

 

 

Afișat astăzi, 12.08.2019 
 

 

p. Secretar general, 

Dieac Carmena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6835 din 12.08.2019 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Comunitare 

Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la 

care participă un număr de___consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Comunitare 

Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 114 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi agrement din cadrul Consiliului 

Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr.___din_____________; 

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr._____ din _______ 

la sediul și pe site-ul instituției; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. b)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Comunitare 

Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.2 - Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului asistență socială; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

  ART.4 – Cu data prezentei, se abrogă orice alte prevederi contrare. 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI



 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

 

PROIECT 

 

ANEXA LA H.C.L. NR............./.................2019 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Comunitare 

Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni 

 

 

REGULAMENTUL  

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI COMUNITARE 

CONSULTATIVE CONSTITUITĂ LA NIVELUL COMUNEI OȚELENI 

 

ART.1 (1) În baza dispozitiilor art.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, se constituie Comisia Comunitară Consultativă la 

nivelul comunei Oțeleni, structură fără personalitate juridică, care desfășoară activități cu 

caracter social la nivel local, pe bază de voluntariat.  

(2) Comisia Comunitară Consultativă nu se substituie autorității locale și nici serviciului 

public de asistență socială.  

ART.2 Misiunea Comisiei Comunitare Consultative este de a contribui la identificarea 

nevoilor și resurselor comunității locale și de a promova implicarea acesteia, în vederea 

soluționării problemelor comunității.  

ART.3 Scopul Comisiei Comunitare Consultative este de a sprijini activitatea de 

asistență socială prin creșterea calității vieții în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar 

sau a copiilor privați de 0 îngrijire și educație adecvată, îndeplinind următoarele funcții:  

a) de colaborare cu autoritățile publice competente, reprezentanții societății civile; 

b) consultativă pentru instituțiile publice și private, cât și pentru comunitate;  

c) de intervenție primară, directă, cât și prin implicarea membrilor comunității.  

ART.4 Rolul acestei structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a 

răspunde nevoilor globale ale colectivitatii.  

ART.5 Principiile în baza carora își desfășoară activitatea Comisia Comunitară 

Consultativă la nivelul comunei Oțeleni sunt:  

a) nediscriminarea;  

b) respectul față de cetățean:  

c) legalitatea;  

d) confldențialitatea;  

e) imparțialitatea.  

ART.6 Comisia Comunitară Consultativă este formată din membrii desemnați prin 

hotărâre a consiliului local, selectați dintre membrii de prestigiu ai comunitatii: consilieri locali, 

oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici, poliliști - persoane implicate și receptive 

la problematica socială. Desemnarea membrilor Comisiei Comunitare Consultative precum și 

activitatea acesteia se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legale privind respectarea regimului 

conflictului de interese.  

ART.7 (1) Componența Comisiei Comunitare Consultative se poate modifica in 

urmatoarele situatii:  

a) decesul persoanei desemnate;  

b) renunțarea unilaterală a persoanei desemnate, cu anunțarea în scris cu cel puțin 45 



 
 

(patruzeci și cinci) de zile inainte ca renunțarea să își producă efectele;  

c) neparticiparea la trei întruniri consecutive;  

d) nerespectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, nediscriminării  etc.  

(2) Componența Comisiei Comunitare Consultative  se poate modifica prin hotărâre a 

consiliului local. 

ART. 8 Comisia Comunitară Consultativă are urmatoarele atribuții: 

(1) Identifică copiii și familiile care au nevoie de orice formă de sprijin;  

(2) Colaborează cu serviciile publice și private din comunitate;  

(3) Inițiază și orqanizează, după caz, activități de stranqere de fonduri pentru copiii și familiile 

aflate în dificultate;  

(4) Mediatizeaza activitatea Comisiei Comunitare Consultative ;  

(5) Analizează cazurile identificate sau cele supuse analizei primarului sau asistenților sociali;  

(6) Face propuneri primarului sau consiliului local pentru rezolvarea problemelor sociale care 

privesc copiii, precum și pentru îmbunătățirea vieții sociale a acestora; (7) Recomandă soluții 

pentru rezolvarea cazurilor identificate, acestea putand fi adresate persoanelor fizice (părinți, 

copii, funcționari publici), societăților comerciale de pe raza comunei Oțeleni, Direcției Generale 

de Asistență Socials și Protectia Copilului;  

(8) Asigură medierea conflictelor intrafamiliale;  

(9) Alte atribuții date prin lege în sarcina Comisiei Comunitare Consultative.  

ART.9 Funcționarea Comisiei Comunitare Consultative:  

(1) Comisia Comunitară Consultativă se întrunește în ședințe ordinare trimestrial și în ședințe 

extraordinare ori de câte ori este necesar.  

(2) În cadrul primei ședinte a Comisiei Comunitare Consultative se desemnează președintele și 

vicepreședintele. 

(3) Convocarea ședințelor Comisiei Comunitare Consultative se realizeaza de către președinte 

prin secretarul comisiei, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data stabilită, în cazul 

ședințelor ordinare, iar în cazul ședințelor extraordinare cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare 

înainte. Membrii Comisiei Comunitare Consultative au obligația de a confirma participarea cu 

cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru ședință.  

(4) Ședințele sunt valabil întrunite în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numarul total de 

membri ai Comisiei Comunitare Consultative.  

(5) Comisia Comunitară Consultativă adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenti la 

sedință.  

(6) La fiecare ședință a Comisiei Comunitare Consultative se întocmește un proces-verbal 

redactat de către secretar și semnat de către toți membrii comisiei prezenți. Procesul-verbal va 

conține în mod obligatoriu numărul adresei prin care au fost convocați membrii, mențiuni 

referitoare la prezență, ordinea de zi a ședinței, punctele de vedere ale membrilor cu privire la 

subiectele de pe ordinea de zi, rezultatul votului pentru hotărârile adoptate.  

(7) Ședintele Comisiei Comunitare Consultative sunt conduse de către președinte. În cazul în 

care acesta absentează de la ședință, conducerea acesteia se asigura de către vicepreședinte.  

(8) Evidența ședințelor și activitatea Comisiei Comunitare Consultative sunt asigurate de catre 

secretar.  

(9) Comisia Comunitară Consultativă analizeaza problemele identificate și realizează un plan de 

acțiuni care va fi transrnis autorității locale.  

(10) Mandatul membrilor este de 2 (doi) ani de la data numirii.  

 



 
 

ART.10 Comisia Comunitară Consultativă acționează ca o echipă, între membrii acestuia 

fiind relații de colaborare.  

ART.11 (1) Pentru a-și îndeplini rolul pentru care a fost creată, Comisia Comunitară 

Consultativă beneficiază de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției 

copilului. 

(2) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor Comisiei Comunitare Consultative 

la programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului vor fi suportate din 

bugetul local. 

(3)  Anual vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni sume 

necesare în vederea participării membrilor Comisiei Comunitare Consultative la programe de 

formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.  

(4) Un membru al Comisiei Comunitare Consultative beneficiază de o singură participare 

la un program de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.  

ART.12 Anual, Comisia Comunitară Consultativă pezintă în cadrul Consiliului Local 

Oțeleni un raport de activitate prin intermediul președintelui. 

ART.13  Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Comisiei 

Comunitare Consultative, care sunt obligați să-l cunoasca și să-l respecte.  

ART.14 Acest regulament se completează cu prevederile legale în vigoare și va putea fi 

modificat sau completat, după caz, la cererea membrilor Comisiei Comunitare Consultative prin 

hotărâre a Consiliului Local al comunei Oțeleni. 

 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 6836 din 12.08.2019 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Comisiei Comunitare Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni 

 

La nivelul comunei Oțeleni a fost aprobat un regulament de organizare și funcționare al 

Comisiei Comunitare Consultative în anul 2009, prin HCL nr. 2/29.01.2009. Regulamentul 

respectiv făcea parte integrantă din hotărârea de reactualizare a Comisiei Comunitare 

Consultative. Nu există o evidență dacă această comisie s-a întrunit pentru a analiza cazuri - 

identificate  la nivelul comunei Oțeleni - de copii și familii cu probleme sociale sau aflate în 

dificultate. 

În anul 2016 prin HCL nr. 12 din 15 iulie 2016 s-a reactualizat Comisia Comunitară 

Consultativă constituită la nivelul comunei Oțeleni. Nu există o evidență dacă această comisie s-

a întrunit și după această dată pentru a analiza cazuri de copii și familii cu probleme sociale sau 

aflate în dificultate. 

Consider că este necesară aprobarea unui regulament de organizare și funcționare al 

Comisiei Comunitare Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni mult mai amplu și mai 

elaborat față de cel inițial. 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (2) din Legea 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment asistență socială 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 6838 din 12.08.2019 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Comisiei Comunitare Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Comunitare 

Consultative constituită la nivelul comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile art. 114 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. b)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 Considerăm că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

 

 

Consilier, 

Miclăuș Ancuța Petronela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


