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REGULAMENT 
 
 

de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ  
al municipiului Alexandria 

 
 

Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a comunitatii locale 
pentru o implicare permanenta si sistematica a acesteia in solutionarea problemelor sociale. 

Consiliul Comunitar Consultativ este compus din 9 membrii selectati din diverse domenii 
de activitate. 

Consiliul Comunitar Consultativ se infiinteaza si functioneaza pe baza de voluntariat. 
Consiliul Comunitar Consultativ este o structura comunitara independenta care sprijina 

serviciul social pentru realizarea activitatii de asistenta sociala si protectia copilului. 
Consiliul Comunitar Consultativ are relatii de colaborare cu autoritatile locale precum si 

cu serviciile locale care au ca obiect de activitate aistenta sociala. 
 

      Atributiile Consiliul Comunitar Consultativ sunt urmatoarele: 
- sustine protectia si promovarea drepturilor copiilor; 
- expune punctul de vedere al factorilor interesati privind valorificarea resurselor materiale 

si umane  in vederea respectarii interesului superior al copilului; 
- sprijina activitatea de asistenta sociala si protectia copilului; 
- se intruneste in sedinte ordinare trimestrial si ori de cate ori este nevoie in sedinte 

extraordinare la solicitarea presedintelui. Comunicarea se face cu cel putin 7 zile 
calendaristice inainte de data stabilita. Se va comunica data, ora, locul de organizare si 
ordinea de zi. 

 
      Competentele Consiliul Comunitar Consultativ sunt urmatoarele: 
- analizarea si responsabilizarea pe cazuri individuale; 
- recomanda solutionarea cazurilor individuale; 
- medieaza conflictele intrafamiliale; 
- strange fonduri in folosul copiilor si a familiilor aflate in dificultate; 
- propune recomandari pentru ameliorarea situatiilor sociale caracteristice comunitatii 

primarului sau consiliului local; 
- propune acordarea de prestatii financiare exceptionale pe cazuri individuale conform 

HCL. 
 

Consiliul Comunitar Consultativ are urmatoarele responsabilitati: 
- informeaza cu privire la drepturile copilului si obligatiile parintilor/familiei largite; 



- identificarea copiilor/familiilor care au nevoie de sprijin; 
- contribuie la promovarea valorilor familiale, a stabilitatii familiei si a ingrijirii copiilor de 

catre parinti; 
- intervine in prevenirea separarii copilului de parinti si sprijina familia pentru a-si asuma 

responsabilitati; 
- se implica in ameliorarea starii sociale a intregii comunitati; 
- propune masuri de protectie si de solutionare a unor situatii prin intermediul entitatii 

publice sau private pe care o reprezinta. 
 
 
 
 

Raportul dintre membrii Consiliul Comunitar Consultativ: 
- Consiliul Comunitar Consultativ actioneaza ca o echipa; 
- intre membrii Consiliul Comunitar Consultativ sunt relatii de colaborare; 
- divergentele de opinii/punctele de vedere contradictorii se manifesta ca atare doar in 

timpul intalnirilor de lucru, concluziile si deciziile consiliului comunitar odata adoptate 
prin votul majoritatii, sunt insusite de fiecare membru in parte. 

  
 
      Raportul dintre Consiliul Comunitar Consultativ si comunitate: 
- colaboreaza cu parteneri sociali ( agenti economici, ONG-uri, persoane fizice) in scopul 

identificarii resurselor pentru solutionarea nevoilor cazurilor gestionate; 
- Consiliul Comunitar Consultativ desi este creat printr-un act de autoritate, acesta nu 

creeaza obligatii pentru cetatenii din comunitate; 
- cetatenii din comunitate trebuie sa fie informati despre existenta Consiliul Comunitar 

Consultativ si rolul acestuia; 
- Consiliul Comunitar Consultativ impreuna cu serviciul Asistenta Sociala din cadrul 

AASPS Alexandria isi asuma obligatia de a sfatui si influenta familia care beneficiaza de 
sprijin, pentru a creste capacitatea acesteia de a se ocupa de copii; 

- membrii Consiliul Comunitar Consultativ sunt obligati sa respecte toate drepturile 
cetatenilor cu care vin in contact in aceasta calitate, fara nicio discriminare; 

- interesul copiilor este principiul si reperul de baza pentru toate deciziile care privesc 
copiii; 

- evitarea marginalizarii si excluderii persoanelor defavorizate, indiferent de problemele 
specifice ale acestora, incurajarea tolerantei si a spiritului de solidaritate intre membrii 
colectivitatii sunt exigente/permise de care depinde calitatea interventiilor Consiliul 
Comunitar Consultativ; 

- disponibilitatea si receptivitatea fata de problemele dificile cu care se confrunta semenii 
din comunitate sunt calitati ale membrilor Consiliul Comunitar Consultativ. 

 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
CONSILIER, 



Calota Florica Ica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


