
                  

 
                  R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 
    Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815 

                                                                                                      
HOTĂRÂREA Nr. 44/2015 

              Privitor la: actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar 
Consultativ al comunei Lăcusteni. 
 
            Consiliul Local al Comunei Lăcusteni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2015, la care 
participă un nr. de 11 consilieri locali, din 11 în funcţie. 
            Văzând că  d-nul. Merişescu Ilie, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie, 
noiembrie şi decembrie 2015. 
            Având în vedere:  
          - Expunerea de motive nr. 3520/19.10.2015, a primarului comunei Lăcusteni, şi proiectul de 
hotărâre supus spre dezbatere, privind necesitatea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni; 
        - Raportul de specialitate nr. 3519/19.10.2015 al Compartimentului autoritate tutelară şi 
asistenţă socială din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Lăcusteni;  
         - Adresa nr. 17197/09.10.2015, a Consiliului Judeţean Vâlcea şi adresa nr. 17617/25.09.2015, a 
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea; 
         - Hotărârea nr. 14/31.03.2006, a Consiliului Local al comunei Lăcusteni, privind 
constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni; 
         - Avizul dat de comisiile de specialitate, prin care se propune admiterea spre dezbatere a  proiectului 
de hotărâre şi raportul nr. 3582/26.10.2015, de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 
secretarul comunei Lăcusteni;    
            În conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată ,coroborate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a), pct. 2  şi art. 45 alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu completările și 
modificările ulterioare;  
 In temeiul art.115 alin.1 lit. b), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin vot deschis, cu 11 voturi „pentru”, adoptă următoarea:                       

                                            
                                            H O T Ă R Â R E 

Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni, conform anexei nr. 1, anexă ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.     
           Art. 2. Primarul comunei Lăcusteni va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin 
compartimentul de specialitate. 
           Art.  3.  Prezenta hotărâre, va fi comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului 
Vâlcea, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea şi primarului comunei, fiind adusă la 
cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului.           
                                                       
           Lăcusteni, 26.10.2015 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         
          MERIŞESCU ILIE                                                Contrasemnează: 
                      SECRETAR   
               BRĂNESCU ADRIAN                             
 



                                                                                  Anexa la raportul nr. 
3519/19.10.2015 
PRIMĂRIA COMUNEI LĂCUSTENI                                
JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 

REGULAMENT 
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  

CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV  
AL COMUNEI LĂCUSTENI 

 
 
           Art. 1 (1) În baza dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, Consiliului 
Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni, constituit ca structură fără 
personalitate juridică, care desfăşoară activităţi cu caracter social la nivel 
local, pe bază de voluntariat. 
            (2) Consiliul Comunitar Consultativ nu se substitue autorităţii locale 
şi nici autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatul de 
specialitate al primarului comunei Lăcusteni. 
 
         Art. 2  Misiunea Consiliului Comunitar Consultativ este de a 
contribui la identificarea nevoilor şi a resurselor comunităţii locale şi de a 
promova implicarea acesteia, în vederea soluţionării problemelor comunităţii. 
 
         Art.  3   Scopul Consiliului Comunitar Consultativ este de a sprijini 
activitatea de asistenţă socială prin creşterea calităţii vieţii în familiile 
dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privaţi de o îngrijire şi 
educaţie adecvată, îndeplinind următoarele funcţii: 
              a) de colaborare: cu autorităţile publice competente, reprezentanţii 
societăţii civile; 

b)  consultativă: pentru instituţiile publice şi private, cât şi pentru 
comunitate; 

c) de intervenţie primară, directă, cât şi prin implicarea membrilor 
comunităţii. 

 
        Art.  4   Rolul acestei structuri este atât de soluţionare a unor cazuri 
concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale comunităţii. 
 
       Art.  5   Principiile în baza cărora se desfăşoară activitate Consiliului 
Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni sunt: 

a) nediscriminarea; 
b) respectul faţă de cetăţean; 
c) legalitatea; 
d) confidenţialitatea; 
e) imparţialitatea 



 
       Art.  6 Consiliul Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni este format 
din membrii de semnaţi prin Hotărârea nr. 14/31.03.2006 a Consiliului Local 
Lăcusteni, selectaţi dintre membrii de prestigiu ai comunităţii: consilieri locali, 
oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, poliţişti – persoane 
implicate şi receptive la problematica socială. Desemnarea membrilor 
Consiliului Comunitar Consultativ, precum şi activitatea acestuia se realizează 
cu respectarea dispoziţiilor legale privind eliminarea conflictului de interese. 
     
     Art. 7 (1)  Componenţa Consiliului Comunitar Consultativ se poate 
modifica în următoarele situaţii: 

a) decesul persoanei desemnate; 
          b) renunţarea unilaterală a persoanei desemnate, cu anunţarea în scris cu 
cel puţin 45 (patruzeci şi cinci) de zile înainte ca renunţarea să îşi producă 
efectele; 
          c)  neprtuiciparea la trei întruniri consecutive; 
          d) nerespectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, 
nediscriminării, etc; 
          (2) Componenţa Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica 
prin hotărâre a  Consiliului Local al comunei Lăcusteni. 
 
   Art.  8  Consiliul Comunitar Consultativ are următoarele atribuţii: 
  

1. Identifică copii şi familiile care au nevoie de orice formă de sprijin; 
2. Colaborează cu serviciile publice şi private din comunitate; 

        3.  Iniţiază şi organizează, după caz activităţi de strângere de fonduri 
pentru copii şi familiile aflate în dificultate; 
       4.  Mediatizează activitatea Consiliului Comunitar Consultativ; 
       5.  Analizează cazurile identificate sau cele supuse analizei primarului 
sau asistentului social; 
       6.  Face propuneri primarului sau consiliului local, pentru rezolvarea 
problemelor sociale care privesc copii, precum şi pentru îmbunătăţirea vieţii 
sociale a cestora; 
       7.  Recomandă soluţii pentru rezolvarea cazurilor identificate, acestea 
putând fi adresate persoanelor fizice ( părinţi, copii, funcţionari publici), 
societăţilor comerciale de pe raza comunei Lăcusteni, Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului; 
      8.  Asigură medierea conflictelor interfamiliale; 
      9.  Alte atribuţii date de lege în sarcina Consiliului Comunitar 
Consultativ. 
 
     Art.  9  Funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ: 
    

(1) Consiliul Comunitar Consultativ se întruneşte în şedinţe ordinare 
trimestrial şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar. 



(2) În cadrul primei şedinţe a consiliului se desemnează preşedintele şi 
vicepreşedintele. 

(3) Convocarea şedinţelor Consiliului Comunitar Consultativ se 
realizează de către preşedinte prin secretarul Consiliului Comunitar 
Consultativ, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită, în cazul 
şedinţelor ordinare, iar în cazul şedinţelor extraordinare cu cel puţin 2 zile 
lucrătoare înainte de data stabilită. Membrii Consiliului Comunitar 
Consultativ au obligaţi de  confirma participarea cu cel puţin 2 zile 
lucrătoare înaintea datei stabilite pentru şedinţă. 

(4) Şedinţele sunt legal întrunite în cazul în care sunt prezenţi cel puţin 
4 din numărul total de membri ai Consiliului Comunitar Consultativ. 

(5)  Consiliul Comunitar Consultativ adoptă hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. 

(6) La şedinţele Consiliului Comunitar Consultativ se întocmesc 
procese verbale redactate de către secretar şi vor fi însuşite sub semnătură de 
către toţi membrii prezenţi. Procesul verbal va conţine obligatoriu numărul 
adresei prin care au fost convocaţi membrii, menţiuni referitore la prezenţă, 
ordinea de zi a şedinţei, punctele de vedere ale membrilor cu privire la 
subiectele de pe ordinea de zi, rezultatul votului pentru hotărârile adoptate. 

(7) Şedinţele  Consiliului Comunitar Consultativ sunt conduse de 
preşedinte. În cazul în care acesta absentează de la şedinţă, conducerea 
acesteia se asigură de către vicepreşedinte. 

(8) Evidenţa şedinţelor şi activitatea Consiliului Comunitar 
Consultativ sunt monitorizate de către secretar. 

(9) Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate 
şi realizează un plan de acţiuni care va fi transmis autorităţii locale. 
 
      Art.  10  Consiliul Comunitar Consultativ acţionează c o echipă, între 
membrii acestuia fiind relaţii de colaborare. 
 
      Art.  11  Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor 
Consiliului Comunitar Consultativ, care sunt obligaţi să-l cunoască şi să-l 
respecte. 
 
      Art.  12  Acest regulament se completează cu prevederile legale în  
vigoare şi va putea fi modificat sau completat, după caz l cererea membrilor  
Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Lăcusteni 

    
 
                                                             Întocmit 
                                                       Consilier superior, 
                                                    BOCŞARU COSMIN 
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