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HOTĂRÂRE
referitor la: organizarea consiliului comunitar consultativ local;
Avand in vedere :
-adresa nr.63823/SEI/17.09.2018, a Consiliului Judetean Olt, DGASPC Olt cu
privire la structurile comunitare consultative;
- expunerea de motive nr.5837 din 19.10.2018 a viceprimarului comunei Fărcașele,
privind susținerea proiectului de hotărâre;
- referatul nr. 5838 din 19.10.2018 al acompartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate alprimarului comunei Fărcașele cu privire la necesitatea organizarii
consiliului comunitar consultative local;
-avizul nr.5839 din 19.10.2018 al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Fărcașele ;
- prevederile art. 114 alin.(2), alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.50 2 din Ordonanța Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile pct.11 alin.(5), lit.b) din Anexa la Ordinului nr.95/2006 al Agenției
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind
colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile
publice de asistență socială/persoane cu atribuții de asistență socială, în domeniul protecției
drepturilor copilului ;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.860/2008, privind aprobarea Strategiei naționale
în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului 2008-2013 și a Planului operațional
pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul protecției și promovării drepturilor
copilului 2008 -2013 ;
- În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (6) pct.2, art.45 alin.
(1), coroborate cu prevederile art. 115 alin.1) lit. b) din Legea nr.215/2001- privind
administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aproba organizarea Consiliului comunitar consultativ, in urmatoarea
componenta :
1. Militaru Gheorghe, Politie
2. Gogoșeanu Rodica, Director Scoala Fărcașele
3. Viorel Dumitru, preot
4. Popescu Valeria, medic familie
5. Gagiu Mirela, medic familie
6. Lungeanu Georgeta, inspector superior
7. Oprișan Ecaterina, inspector superior
8. Munteanu Marinel, consilier local
9. Crăciun Oprea, consilier local
10. Găletan Marin, administrator societate

Art.2.- .(1) Consiliul comunitar consultativ își exercită mandatul în următoarele domenii :
- prevenirea și combaterea/reducerea abandonului școlar
- prevenirea și combaterea abuzului, neglijării, exploatării copilului
- prevenirea și combaterea violenței în familie și în școli
- promovarea planificării familiale
- monitorizarea/sprijinirea copiilor ai căror parinți sunt plecați la muncă în
străinătate
- monitorizarea/sprijinirea copiilor care au beneficiat/beneficiază de o măsură
de protecție specială
(2) Principalele atribuții ale consiliului comunitar consultativ sunt:
- informarea și consilierea membrilor comunității
- identificarea familiiilor/copiilor care au nevoie de orice formă de sprijin
- analizarea cazurilor identificate de către consiliul comunitar sau
transmise de către asistentul social/persoana cu atribuții de asistență socială din cadrul
primăriei – este recomandată consultarea consiliului comunitar cu privire la planurile de servicii
întocmite pentru copiii aflați în situații de risc și este obligatorie consemnarea punctului de
vedere al consiliului comunitar în cazul în care se propune instituirea unei măsuri de protecție
specială.
- formularea unor recomandări de soluționare a cazurilor analizate, fie către
persoanele fizice care se pot implica în soluționare ( părinți, rude, prieteni, etc.), fie
instituțiilor/societăților din comunitate ( instituții publice, servicii comunitare, agenți economici
etc.), fie DGASPC și sau CPC ;
- colaborarea cu asistentul social/persoana cu atribuții de asistență socială
din cadrul primăriei și DGASPC, în vederea monitorizării post-servicii a copiilor care au
beneficiat de măsuri de protecție specială ;
- identificarea de modalități de sprijin a familiilor ai căror copii beneficiază de
măsuri de protecție specială, în vederea încurajării reintegrării acestora ;
- medierea conflictelor intrafamiliale ;
- realizarea de campanii de strângere de fonduri și/sau alte activități de
binefacere ;
- analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea în ansamblu și
formularea de recomandări adresate primarului pentru ameliorarea acestor situații – inclusiv
pentru dezvoltarea resurselor comunitare prin înființarea de centre de zi/cantine sociale/grupuri
de sprijin/asociații părinți – profesori, etc.
Art.3. Perioada de exercitare a mandatului este de 5 ani.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de către persoanele
nominalizate la art.1, iar comunicarea prezentei hotărâri, se va face către Instituția Prefectului –
Județul Olt, Compartimentului asistență – socială, persoanelor nominalizate la art.1 și DGASPC
–Olt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
POPA COSTICĂ

Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13

CONTRASEMNEAZĂ;
SECRETAR,
HOARĂ Cristina-Marinela

11
11
0
0

Nr. 44 din 26.10.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele
în ședința ordinară din data 26.10.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 11
voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 11 consilieri prezenți în ședință

