
 

Regulament de organizare ]i Func\ionare a Consiliului Comunitar 

Consultativ al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 

 

  

Art.1. Misiunea Consiliului Comunitar Consultativ B`ile Ol`ne]ti este de a 

contribui la identificarea nevoilor ]i resurselor comunit`\ii locale ]i de a promova 

implicarea acesteia, [n vederea solu\ion`rii problemelor comunit`\ii. 

Art.2. Scopul acestui Consiliu Comunitar Consultativ este de a sprijini activitatea 

de asisten\` social` prin cre]terea calit`\ii vie\ii [n familiile dezorganizate, aflate [n impas 

financiar sau a copiilor priva\i de o [ngrijire ]i educa\ie adecvat`. 

Art.3. Rolul acestui Consiliu Comunitar Consultativ este at@t de solu\ionare c@t de a 

r`spunde nevoilor globale ale comunit`\ii. 

Art.4. Principiile [n baza c`rora se desf`]oar` activitatea Consiliului Comunitar 

Consultativ al ora]ului B`ile Ol`ne]ti sunt: 

a) Nediscriminarea; 

b) Respectul fa\` de cet`\ean; 

c) Legalitatea; 

d) Confiden\ialitatea; 

e) Impar\ialitatea. 

Art.5. Consiliul Comunitar  Consultativ al ora]ului B`ile Ol`ne]ti sprijin` 

activitatea de asisten\` social` prin cre]terea calit`\ii vie\ii [n familie aflate [n situa\ii de 

nevoie social`,  [ndeplinind urm`toarele func\ii: 

a) De colaborare: cu autorit`\ile publice competente, reprezentan\ii societ`\ii civile; 

b) Consultativ`: pentru institu\iile  publice ]i private, c@t ]i pentru comunitate; 

c) De interven\ie: primar`, direct`, c@t ]i prin implicarea membrilor comunit`\ii. 

Art.6. Consiliul Comunitar Consultativ al ora]ului B`ile Ol`ne]ti este format din  

membri desemna\i prin Hotar@re a Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti, selecta\i dintre 

membrii de prestigiu  ai comunit`\ii: consilieri locali, lideri informali, persoane implicate 



]i receptive la problematica social`, oameni de afaceri locali, preo\i, cadre didactice, 

medici, poli\i]ti, etc. 

Art.7. Func\ionarea Consiliului Comunitar Consultativ: 

a) Consiliul Comunitar Consultativ se [ntrune]te [n ]edin\e lunare sau ori de c@te ori 

este nevoie; 

b) Convocarea ]i eviden\a ]edin\elor Consiliului Comunitar Consultativ se realizeaz` 

de c`tre Pre]edinte prin secretarul Consiliului Comunitar Consultativ; 

c) Consiliul Comunitar Consultativ analizeaz` problemele identificate ]i [nainteaz` 

autorit`\ilor competente propuneri pentru realizarea unor planuri de ac\iune; 

d) Consiliul Comunitar Consultativ poate propune Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti ]i 

Primarului ora]ului B`ile ol`ne]ti modificarea prezentului regulament precum ]i a 

componen\ei ini\iale, [n func\ie de problematica c`reia trebuie s` r`spund` [n 

activitatea sa; 

e) Consiliul Comunitar Consultativ este legal [ntrunit [n prezen\a majorit`\ii membrilor 

s`i ]i decide cu votul majorit`\ii membrilor prezen\i. 

Art.8. Atribu\iile Consiliului Comunitar Consultativ sunt: 

a) [ntreprinde ac\inile prev`zute de lege, [n vederea amelior`rii st`rii sociale a 

comunit`\ii locale; 

b) Colaboreaz` cu serviciile publice ]i organismele private din cadrul comunit`\ii 

locale; 

c) Asigur` informarea ]i consilierea cet`\enilor; 

d) Identific` familiile/copiii care au nevoie de orice form` de sprijin; 

e) Recomand` solu\ii pentru rezolvarea cazurilor identificate, acestea put@nd fi 

adresate persoanelor fizice (p`rin\i, copii, func\ionari publici), societ`\ilor 

comerciale de pe raza ora]ului, Comisiei pentru Protec\ia Copilului, Direc\iei 

Generale de Asisten\` Social` ]i Protec\ia Copilului; 

f) Mediaz` conflictele intrafamiliale, av@nd [n vedere respectarea vie\ii private ]i 

familiale; 

g) Activit`\i de str@ngere de fonduri [n folosul copiilor ]i familiilor aflate [n dificultate; 

h) Activit`\i sistematice de binefacere; 



i) Mediatizarea activit`\ii consiliului comunitar; 

j) Formuleaz` rapoarte, recomand`ri, concluzii asupra situa\iei sociale a comunit`\ii 

pe care le supune aten\iei Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti ]i Primarului ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti. 

Art.9. Efecte: 

- promoveaz` valorile familiale, stabilitatea familiei ]i [ngrijirea copiilor de c`tre p`rin\i; 

- contribuie la prevenirea separ`rii copilului de p`rin\i; 

- responsabilizeaz` familia asupra [ndatoririlor ce-i revin; 

- asigur` asisten\` pertinent` familiilor ]i copiilor care au nevoie de sprijin; 

- credibilitate crescut` [n r@ndul cet`\enilor prin sprijinirea acestora de c`tre membrii 

Consiliului Comunitar Consultativ ]i prin implicarea afectiv`; 

- sprijinirea factorilor locali de decizie prin recomand`ri elaborate ca urmare a 

investiga\iilor pe plan local; 

- diminuarea situa\iilor de criz` la nivel local. 

 

 Pre]edinte de ]edin\`, 

 


