
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI D O L J E Ş T I
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

 HOTĂRÂREA
Nr.51 din 29 iulie 2020

privind aprobarea actualizării componen ei Structurii Comunitare Consultativeț
privind Protec ia Drepturilor Copilului ț

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, întrunit în edin a ordinară dinș ț
luna iulie 2020;

Având în vedere: 
Referatul  de  aprobare  al  Primarului  comunei  Dolje ti,  înregistrat  sub  nr.5462ș

din 13.07.2020;
Raportul de specialitate nr. 5492 din 13.07.2020, prin care se propune actualizarea

componen ei Comisiei Comunitare Consultative privind Protec ia Drepturilor Copilului,ț ț
precum i aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare al Comisiei;ș ș ț

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu prevederile:
- art. 113 i ale  art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovareaș ț ș

drepturilor copilului, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- art 129,  alin. 2 lit. ,,d” coroborat cu alin. 7 lit. ,,b” din Ordonan a de urgenta nr.ț

57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonan a de urgenta nr. 57ț

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.  1._  (1)  Se  aprobă  actualizarea  Comisiei  Comunitare  Consultative  privind
Protec ia Drepturilor Copilului în următoarea componenţă: ț

Nr.
crt.

Numele  şi  prenumele
membrilor comisiei

Ocupaţia la locul de muncă Func ia  în  cadrulț
comisiei

1. ENACHE VIRGIL Viceprimarul  comunei
Doljeşti

pre edinteș

2. CEZAR MIHAELA Secretar  general  al  comunei
Dolje tiș

membru

3. BULAI ANDREEA Inspector  asistent  în  cadrul secretar



Primăriei Dolje tiș
4. CHICHIRI ĂȚ

MIHAELA
Inspector  superior  în  cadrul
Primăriei Dolje tiș

membru

5. RUSU  CLAUDIA-
MONA

Prezbiteră  Parohia  ,,Sfânta
Treime” Dolje tiș

membru

6. CURPĂN GHEORGHE Director la şcoala Buruieneşti membru
7. NECULAI  ROXANA-

ELENA
Director adjunct la şcoala 
Buruieneşti

membru

8. AGU DOINA  Învăţător la şcoala 
Buruieneşti

membru

9. ACAMENIŢOAEI
LUIZA-CEZARINA

Medic  de  familie  în  satul
Buruieneşti

membru

10. MIHAI  MARICA-
ATENA

Asistent medical membru

11. BALINT ADINA Psiholog CARITAS Iasi membru
12. RUSU VALERIAN Şeful   Postului  de  poliţie

Doljeşti
membru

13. DASCĂLU MĂRIU AȚ Bibliotecar Dolje tiș membru
14. TAMA  SERGIUȘ Consilier Local membru

Art.  2._ Se  aprobă  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  al  Comisiei
Comunitare Consultative  privind Protec ia Drepturilor Copilului din comuna Doljeşti,ț
conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3_ Durata mandatului membrilor Comisiei Comunitare Consultative  privind
Protec ia Drepturilor Copilului este de 2 ani.ț

Art. 4._ La data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L.  nr. 66 din  26 august 2016
privind  aprobarea  actualizării  componen ei  Structurii  comunitare  consultative  pentruț
protecţia drepturilor copilului se abrogă.

Art.  5._  Secretarul  general  al  comunei  Doljeşti  va  înainta  prezenta  hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.

       
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  Aviz de legalitate,
                 ARCANA MARCEL                               Secretar General al Comunei, 
                                                                                      CEZAR MIHAELA

Notă:     1. Consilieri prezenţi: _14___consilieri din cei 15 ce formează consiliul local.
               2.  Prezenta hotărâre a fost aprobată cu  _14__  voturi pentru.

Anexă la H.C.L. nr.51 din 29.07.2020



REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNC IONARE A COMISIEIȘ Ț
COMUNITARE CONSULTATIVE COMUNA DOLJE TIȘ

Cap. I DISPOZI II GENERALEȚ

Art. 1 Comisia Comunitară Consultativă privind Protec ia Drepturilor Copilului aț
fost înfiin ată prin H.C.L. nr. 19 din 30 martie 2011, conform Legii nr. 272/2004 privindț
protec ia i promovarea drepturilor copilului.ț ș

Art.  2 Mandatul  membrilor  pentru  Comisia  Comunitară  Consultativă  privind
Protec ia Drepturilor Copilului se reînoie te din 2 în 2 ani prin Hotărâre a Consiliuluiț ș
Local, la nominalizarea institu iilor din comunitate implicate în protec ia i promovareaț ț ș
drepturilor copilului.

Art. 3 Nominalizarea membrilor pentru Comisia Comunitară Consultativă privind
Protec ia  Drepturilor  Copilului  se  face  avându-se  în  vedere  disponibilitatea  lor  iț ș
influen a acestora asupra membrilor comunită ii precum i receptivitatea la problematicaț ț ș
socială.

Cap. II OBIECTUL ACTIVITĂ IIȚ

Art. 4  Principiile care stau la baza func ionării  Comisiei  Comunitare Consultativeț
privind Protec ia Drepturilor Copilului sunt:ț

 Respectarea drepturilor i demnită ii omului;ș ț
 Recuna terea valorii fiecărei persoane;ș
 Asigurarea calită ii de anse i nediscriminare;ț ș ș
 Abordarea comprehensivă, globală i integrată;ș
 Cooperarea i parteneriatul.ș

Art. 5 Comisia Comunitară Consultativă privind Protec ia Drepturilor Copilului esteț
obligată  să  respecte,  să  promoveze  i  să  garanteze  drepturilr  copilului  stabilite  prinș
Constitu ie i lege.ț ș

Art.  6 Scopul  Comisiei  Comunitare  Consultative  privind  Protec ia  Drepturilorț
Copilului este de a sprijini activitatea de asisten ă socială, prin promovarea insteresuluiț
superior al copilului.

În îndeplinirea mandatului, activitatea comisiei urmăre te în principal:ș

 Promovarea valorilor familiale, a stabilită ii familiei i a îngrijirii copiilor deț ș
către părin i;ț



 Prevenirea separării copilului de părin i i  sprijinirea familiei pentru a î iț ș ș
asuma responsabilită ile de supraveghere, îngrijire i educare a copiilor;ț ș

 Exprimarea punctului de vedere în legătură cu necesitatea luării unor măsuri
de protec ie în cazurile copiilor afla i în dificultate;ț ț

 Prevenirea  abuzului  i  neglijării,  a  abandonului  colar,  a  delincven eiș ș ț
juvenile, a consumului de alcool, droguri;

 Promovarea unui stil de via ă sănătos;ț
 Ini iază i organizează, după caz, activită i de strângere de fonduri pentruț ș ț

copiii i familiile aflate în dificultate;ș
 Recomandă solu ii pentru rezolvarea cazurilor identificate ț sau  cele

supuse analizei acesteia i adresează recomandări de solu ionare.ș ț

Func iile Comisiei Comunitare Consultative privind Protec ia Drepturilor Copilului sunt:ț ț

 consultativă;
 de colaborare;
 de interven ie primară.ț

Art.  7 Activită i  compatibile cu natura i  rolul  Comisiei  Comunitare  Consultativeț ș
privind Protec ia Drepturilor Copilului:ț

 identificarea copiilor afla i în dificultate;ț
 dezvoltarea unei comunicări constructive între actorii implica i în promovarea iț ș

apărarea drepturilor copilului;
 armonizarea ac iunilor în vederea oferirii onur servicii integrate copilului în risc;ț
 analizarea  unor  aspecte  sociale  care  privesc  comunitatea  în  ansamblu  iș

identificarea unor solu ii;ț
 recomandări  adresate  Primarului  sau  Consiliului  Local  pentru ameliorarea unor

situa ii sociale caracteristice comunită ii;ț ț
 activită i  de  strângere  de  fonduri  în  folosul  copiilor  i  a  familiilor  aflate  înț ș

dififcultate;
 recomandă solu ii pentru rezolvarea cazurilor identificate ț sau  cele  supuse

analizei acesteia i adresează recomandări de solu ionare;ș ț

Art.  8 Membrii  Comisiei  Comunitare  Consultative  privind  Protec ia  Drepturilorț
Copilului desfă oară o activitate neremunerată.ș

Cap. III STRUCTURA COMISIEI



Art.  9 a)  Componen a  Comisiei  Comunitare  Consultative  se  poate  modifica  inț
urmatoarele situatii:  decesul persoanei desemnate; 

 renun area unilaterală a persoanei desemnate, cu anun area în scris cu cel pu in 45ț ț ț
(patruzeci i cinci) de zile inainte ca renun area să î i producă efectele;ș ț ș

 nerespectarea  principiilor  legalită ii,  confiden ialită ii,  impar ialită ii,ț ț ț ț ț
nediscriminării etc.
b) Componen a Comisiei Comunitare Consultative se poate modifica prin hotărâreț
a consiliului local.

Art. 10 Comisia Comunitară Consultativă are urmatoarele atribu ii: ț

 Identifică copiii i familiile care au nevoie de orice formă de sprijin; ș
 Să î i exprime punctul de vedere în legătură cu necesitatea luării unor măsuri deș

protec ie în cazurile copiilor afla i în dificultate;ț ț
 Ini iază i orqanizează, după caz, activită i de strangere de fonduri pentru copiii iț ș ț ș

familiile aflate în dificultate; 
 Mediatizează activitatea Comisiei Comunitare Consultative ; 
 Dezvoltarea unei comunicări constructive între actorii implica i în promovarea iț ș

apărarea drepturilor copilului;
 Analizează cazurile identificate sau cele supuse analizei primarului sau asisten ilorț

sociali;
 Face  propuneri  primarului  sau  consiliului  local  pentru  rezolvarea  problemelor

sociale care privesc copiii, precum i pentru îmbunătă irea vie ii sociale a acestora;ș ț ț
  Recomandă  solu ii  pentru  rezolvarea  cazurilor  identificate,  acestea  putand  fiț

adresate  persoanelor  fizice  (părin i,  copii,  func ionari  publici),  societă ilorț ț ț
comerciale de pe raza comunei Dolje ti,  Direc iei Generale de Asisten ă Socială iș ț ț ș
Protectia Copilului; 

  Asigură medierea conflictelor intrafamiliale;  
 Să facă propuneri i să participle la activită i educative i campanii de informare,ș ț ș

în func ie de cazurile copiilor afla i în dificultate;ț ț
 Alte atribu ii date prin lege în sarcina Comisiei Comunitare Consultative.ț

Art. 11 Păstrarea confiden ialită ii informa iilor cunoscute i utilizate la un moment datț ț ț ș
de către membrii comisiei constituie reguli de conduită pentru ace tia.ș

Cap. IV ORGANIZAREA

Art. 12 Locul de desfă urare al întâlnirilor Comisiei va fi la Sediul Primăriei Dolje ti.ș ș



Art.  13 Întâlnirile  de  lucru  se  întrunesc  în  edin e  ordinare  trimestrial  i  în  edin eș ț ș ș ț
extraordinare ori de câte ori este necesar.

Art. 14 Coordonarea comisiei se asigură de un pre edinte.ș

Art.  15 Atribu iile  pre edintelui  Comisiei  Comunitare  Consultative  privind  Protec iaț ș ț
Drepturilor Copilului sunt:

 Stabile te agenda întâlnirilor;ș
 Invită reprezentan i ai societă ii civile sau ai altor institu ii publice sau private, înț ț ț

func ie de problemele aflate pe agenda de lucru;ț
 Moderează întâlnirile comisiei;
 Asigură promovarea activită ii comisiei în comunitate;ț
 Reprezintă  comisia  în  rela ia  cu institu iile  i  organiza iile  locale,  jude ene sauț ț ș ț ț

centrale, implicate în protec ia drepturilor copilului.ț

Art.  16 Atribu iile  secretarului  Comisiei  Comunitare  Consultative  privind  Protec iaț ț
Drepturilor Copilului sunt:

 Convoacă membrii comisiei la întâlnirile stabilite;
 Asigură legătura cu membrii comisiei;
 Redactează procesele verbale ale întâlnirilor.

Art. 17 Comisia Comunitară Consultativă privind Protec ia Drepturilor Copilului:ț

 ac ionează ca o echipă;ț
  între membrii comisiei sunt rela ii de colaborare;ț
 membrii comisiei au aceea i pozi ie în cadrul acestei.ș ț

Cap. V DISPOZI II FINALEȚ

Art. 18 (1) Pentru a- i  îndeplini  rolul pentru care a fost  creată, Comisia Comunitarăș
Consultativă privind Protec ia Drepturilor Copilului beneficiază de programe de formareț
în domeniul asisten ei sociale i protec iei copilului. ț ș ț

(2) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor Comisiei Comunitare Consultative
la  programe  de  formare  în  domeniul  asisten ei  sociale  i  protec iei  copilului  vor  fiț ș ț
suportate din bugetul local. 

(3) Anual vor fi prevăzute în bugetul de venituri i cheltuieli al comunei Dolje ti, sumeș ș
necesare  în  vederea participării  membrilor  Comisiei  Comunitare  Consultative  privind



Protec ia Drepturilor Copilului la programe de formare în domeniul asisten ei sociale iț ț ș
protec iei copilului.ț

 (4)  Un  membru  al  Comisiei  Comunitare  Consultative  privind  Protec ia  Drepturilorț
Copilului, beneficiază de o singură participare la un program de formare în domeniul
asisten ei sociale i protec iei copilului.ț ș ț

Art.19 Prevederile  prezentului  regulament  se  aplică  tuturor  membrilor  Comisiei
Comunitare Consultative, care sunt obliga i să-l cunoasca i să-l respecte.ț ș

Art. 20  Divergen ele de opinii/punctele de vedere contradictorii se manifestă ca atareț
doar în timpul întâlnirilor de lucru; concluziile i deciziile comisiei, odată adoptate prinș
votul majorită ii sunt însu ite de fiecare membru în parte.ț ș

Art. 21 Acest regulament se completează cu prevederile legale în vigoare i va putea fiș
modificat sau completat, după caz, la cererea membrilor sau în cazul unor modificări
legislative, prin votul majorită ii membrilor.ț

ROMÂNIA



JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

Nr.  5462  din 13.07.2020

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII

COMPONEN EI STRUCTURII COMUNITARE CONSULTATIVE PRIVIND PROTEC IAȚ Ț
DREPTURILOR COPILULUI

Legisla ia care stă la baza elaborării proiectului de hotărâre:ț
-art 129 alin. 2 lit. ,,d” coroborat cu alin. 7 lit. ,,b” , art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonan a deț

urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
-art. 113 i art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului,ș ț ș

republicată, cu modificările i completările ulterioare:ș
”Art. 113 Autorită ile administra iei  publice locale au obliga ia să garanteze i să promovezeț ț ț ș

respectarea  drepturilor  copiilor  din  unită ile  administrativ-teritoriale,  asigurând  prevenirea  separăriiț
copilului  de  părin ii  săi,  precum  i  protec ia  specială  a  copilului  lipsit,  temporar  sau  definitiv,  deț ș ț
îngrijirea părin ilor săi”.ț

”Art. 114 Autorită ile administra iei publice locale au obliga ia de a implica colectivitatea localăț ț ț
în procesul de identificare a nevoilor comunită ii i de solu ionare la nivel local a problemelor socialeț ș ț
care privesc copiii”.

Comisia Comunitară Consultativă privind Protec ia Drepturilor Copilului a fost înfiin ată prinț ț
H.C.L.  nr.  19  din  30  martie  2011,  conform  Legii  nr.  272/2004  privind  protec ia  i  promovareaț ș
drepturilor copilului, republicată, cu modificările i completările ulterioare.ș

Nominalizarea membrilor pentru Comisia Comunitară Consultativă privind Protec ia Drepturilorț
Copilului  se  face  avându-se  în  vedere  disponibilitatea  lor  i  influen a  acestora  asupra  membrilorș ț
comunită ii, precum i receptivitatea lor la problematica socială.ț ș

Mandatul membrilor Comisiei Comunitare Consultative privind Protec ia Drepturilor Copiluluiț
se  reînoie te  din  2  în  2  ani,  prin  Hotărâre  a  Consiliului  Local,  la  nominalizarea  institu iilor  dinș ț
comunitate implicate în protec ia i promovarea drepturilor copilului.ț ș

Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  se  impune  actualizarea  componen ei  Comisieiț
Comunitare Consultative privind Protec ia Drepturilor Copilului, înfiin ată conform Legii nr. 272/2004ț ț
privind protec ia i promovarea drepturilor copilului.ț ș

Scopul Comisiei Comunitare Consultative privind Protec ia Drepturilor Copilului este acela de aț
sprijini activitatea de asisten ă socială, prin promovarea interesului superior al copilului.ț

În îndeplinirea mandatului, activitatea Comisiei urmăre te în principal:ș
 Promovarea valorilor familiale, a stabilită ii familiei i a îngrijirii copiilor de către părin i;ț ș ț
 Prevenirea separării copilului de părin i i sprijinirea familiei pentru a- i asuma responsabilită ileț ș ș ț

de supraveghere, îngrijire i educare a copiilor;ș
 Exprimarea punctului  de vedere în legătură cu necesitatea luării  unor măsuri  de protec ie  înț

cazurile copiilor afla i în dificultate;ț
 Prevenirea abuzului i neglijării, a abandonului colar, a delincven ei juvenile, a consumului deș ș ț

alcool, droguri;
 Promovarea unui stil de via ă sănătos;ț



 Ini iază i organizează, după caz, activită i de strângere de fonduri pentru copiii i familiile aflateț ș ț ș
în dificultate;

 Recomandări adresate Primarului sau Consiliului Local pentru ameliorarea unor situa ii socialeț
caracteristice comunită ii;ț

 Recomandă solu ii pentru rezolvarea cazurilor identificate ț sau cele  supuse analizei  acesteia  iș
adresează recomandări de solu ionare.ț

 Mediatizarea activită ii comisiei.ț

În contextul celor arătate, se constată că prin Proiectul de hotărâre  sunt îndeplinite condi iile deț
legalitate,  necesitate  i  oportunitate  i  propun  Consiliului  Local  al  Primăriei  Dolje ti  aprobareaș ș ș
proiectului de hotărâre. 

PRIMAR,
OICAN IOSIFȘ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ



PRIMĂRIA COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
Nr.  5492  din 13.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII

COMPONEN EI STRUCTURII COMUNITARE CONSULTATIVE PRIVIND PROTEC IAȚ Ț
DREPTURILOR COPILULUI

Potrivit dispozi iilor  art. 113 i art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovareaț ș ț ș
drepturilor copilului, republicată, cu modificările i completările ulterioare:ș

”Art. 113 Autorită ile administra iei publice locale au obliga ia să garanteze i să promovezeț ț ț ș
respectarea drepturilor copiilor din unită ile administrativ-teritoriale, asigurând prevenirea separăriiț
copilului  de  părin ii  săi,  precum i  protec ia  specială  a  copilului  lipsit,  temporar sau definitiv,  deț ș ț
îngrijirea părin ilor săi”.ț

”Art.  114 Autorită ile  administra iei  publice  locale  au  obliga ia  de  a  implica  colectivitateaț ț ț
locală în procesul de identificare a nevoilor comunită ii i de solu ionare la nivel local a problemelorț ș ț
sociale care privesc copiii”.

Comisia Comunitară Consultativă privind Protec ia Drepturilor Copilului a fost înfiin ată prinț ț
H.C.L. nr. 19 din 30 martie 2011, conform Legii nr. 272/2004 prinid protec ia i promovarea drepturilorț ș
copilului, republicată, cu modificările i completările ulterioare.ș

Nominalizarea membrilor pentru Comisia Comunitară Consultativă privind Protec ia Drepturilorț
Copilului  se  face  avându-se  în  vedere  disponibilitatea  lor  i  influen a  acestora  asupra  membrilorș ț
comunită ii, precum i receptivitatea lor la problematica socială.ț ș

Mandatul membrilor Comisiei Comunitare Consultative privind Protec ia Drepturilor Copiluluiț
se  reînoie te  din  2  în  2  ani,  prin  Hotărâre  a  Consiliului  Local,  la  nominalizarea  institu iilor  dinș ț
comunitate implicate în protec ia i promovarea drepturilor copilului.ț ș

Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  este  necesară  actualizarea  componen ei  Comisieiț
Comunitare Consultative privind Protec ia Drepturilor Copilului, înfiin ată conform Legii nr. 272/2004ț ț
privind protec ia i promovarea drepturilor copilului.ț ș

Scopul Comisiei Comunitare Consultative privind Protec ia Drepturilor Copilului este acela de aț
sprijini activitatea de asisten ă socială, prin promovarea interesului superior al copilului.ț

În îndeplinirea mandatului, activitatea Comisiei urmăre te în principal:ș
 Promovarea valorilor familiale, a stabilită ii familiei i a îngrijirii copiilor de către părin i;ț ș ț
 Prevenirea  separării  copilului  de  părin i  i  sprijinirea  familiei  pentru  a  î i  asumaț ș ș

responsabilită ile de supraveghere, îngrijire i educare a copiilor;ț ș
 Exprimarea punctului  de vedere în legătură cu necesitatea luării  unor măsuri  de protec ie  înț

cazurile copiilor afla i în dificultate;ț
 Prevenirea abuzului i neglijării, a abandonului colar, a delincven ei juvenile, a consumului deș ș ț

alcool, droguri;
 Promovarea unui stil de via ă sănătos;ț
 Ini iază i organizează, după caz, activită i de strângere de fonduri pentru copiii i familiile aflateț ș ț ș

în dificultate;
 Recomandări adresate Primarului sau Consiliului Local pentru ameliorarea unor situa ii socialeț

caracteristice comunită ii;ț



 Recomandă solu ii pentru rezolvarea cazurilor identificate ț sau cele  supuse analizei  acesteia  iș
adresează recomandări de solu ionare.ț

 Mediatizarea activită ii comisiei.ț

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin Proiectul de hotărâre faptul că
sunt  îndeplinite  condi iile  de  legalitate,  necesitate  i  oportunitate,  ca  urmare  Compartimentul  deț ș
Asisten ă  Socială  Protec ia  i  Promovarea  Drepturilor  Copilului  emite  prezentul  raport  i  propuneț ț ș ș
Consiliului Local al Primăriei Dolje ti aprobarea proiectului de hotărâre. ș

Întocmit,
Inspector asistent

BULAI  ANDREEA

 


	Nr. 5462 din 13.07.2020
	Nr. 5492 din 13.07.2020

