
PRIMARIA COM UNEI MANECIU 

, Manec11,-U•1g ,; 
.... : 

,,. 
,I Prahova. ROM.A.NIA 

A:\l':\T PUBLIC 

. I 

'V 

in conformitate cu pre\·etkri k art. 7 a li n. ( 1 ), (2) (4) din l.cgca 11r. 52<2003. privind 

transparenta dccizional[t 111 administr.itia puhlica. republicata. cu modilic:-1rik )i cornpletarilc 

ulterioarc. Primaria Comunci M[mcciu prnpunc spre consultare puhlidi: 

Proiectul de hotararc priYind aproharea constituirii Consiliului Comunitar 

Consultativ al comunci '.\Iancciu ~i Rcgulamentul de organizarc ~i fu nc!ionarea al 
acestuia. 

Proiectul de hotariire esti.: insotit Lk Rcli..·ratul de aprobare al primarului ..:P1111111,:i \!laneciu. 

domnul Florin Aura~ Dragomir. prccu1n )i de Raportul Comparti1111..·111ulu1 SL·n ic iLil Social. 

Textul integral al proicctului de hotJdre poate fi vizualizat.1consultat pc sitc-ul Primariei 

Cornunei Miineciu Sectiunea Informatii Puhlicc l ransparenta 

dccizionala - Consultarc publiG-t ~i Lt a, i/icrul Prirnariei Comunci \lC1•1cciu. 

Link: https://primaria-ma1wc i u. w -' in I( 1r111ati i-uti le/transparcnta-dcc i / i ( rnal a 

Copie a proicctului de hotuntrL' sc poate ohtine pe baza de cerL'rL'. l{1 rn1td .1ta de catrc 

persoanelc intcresatc. dcpusa la Rq~i-;tr:ttur,t institutiei. 

Persoanek intcresatc put trimitc in scris propuneri. sugcst ii sau npi11ii cu , aloarc de 

recomandare priYind proicctul de lrntarnrc supus consultari i puhlicc. la adr,_·s:i de e-mail 

· LJL' I u prinwri~t- . . pc adrc-;a po)lala C'omuna Mancciu. sat \L-lllL'ciu l ·ngurcni. nr. 

273. judetul PrahoYa sau prin dcpunL'l"L' la registratura institutici. inccpand cu data anuntului 

pana la data de 27.01.2023 ( rcprucnt,lnd termenul de wn:-;ultarc puhlid - primirc 

propuneri/sugcsti ilopini i ). 

Persoana de contact: Gcanina Lkna Badea . telefon: 02..J...J. . .2tJ5.225 i11IL'ri11r 23. e-mail: 

contact '(/ primaria-mancciLt.ro 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI M.ANECIU 

Comuna Maneciu, judetul Prahova, ROM.A.NIA 
sat Maneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400, 

www.primaria-maneciu.ro. contact@primaria-maneciu.ro 

PROJECT DE HOT ARARE 

e 
privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Maneciu 

~i aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare al acestuia 

Avand 1n vedere: 

- referatul de aprobare inregistrat sub nr. !JO~ I 2023 al primarului comunei Maneciu privind 

constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Maneciu ~i aprobarea Regulamentului 

de organizare ~i functionare al acestuia; 

- raportul de specialitate inregistrat sub nr. 9o4 I 2023 intocmit de compartimentul 

serviciu social, asistenta sociala ~i autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Maneciu, judetul Prahova; 

- avizul Comisiei nr.3 inregistrat sub nr. ___ / 487/2023 

- prevederile art.114 din Legea nr.272/2004, privind protectia ~i promovarea drepturilor 

copilului, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. "d", art. 196 din OG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MA.NECIU ADOPT A. PREZENTA HOT A.RARE: 

Art. 1: Aproba 1nfiintarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Maneciu, judetul 

Prahova , in urmatoarea componenta: 

1. Dragomir Florin Aura~- primar- pre~edinte 

2. Devesel Daniela- viceprimar - vicepre~edinte; 

3. Pene~ Maria- inspector- secretar; 

4. $erban Mihaela-inspector-membru; 

5. Dumbrava Lucian- consilier local- membru; 

6. Pene~ Mihail-preot- membru; 

7. Tarlungeanu Constantin- preot- membru; 

8. Pisau Constantin- director Colegiul Ferdinand I Maneciu- membru 

9. Bratu Marian- director $coala Gimnaziala Maneciu Pamanteni-membru 



10. Cepoiu Adrian - agent ~ef de politie Miineciu- membru 

11. Vliisceanu Amalia-asistent medical comunitar- membru 

Art. 2: Mandatul Consiliului Comunitar Consultativ, organizat potrivit art. I, este de 4 (patru) ani, 

'incepand de la data la care prezenta hotarare intra 'in vigoare. 

Art. 3: Aprobii Regulamentul de organizare ~i functionare al Consiliului Comunitar Consultativ, 

conform anexei care face parte integrantii din prezenta hotiirare . 

Art. 4. Prevederile prezentei hotiirari se aduc Ia 'indeplinire de ciitre compartimentul serviciu 

social, asistentii socialii ~i autoritate tutelarii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Miineciu, judetul Prahova ~i se comunicii Institutiei Prefectului ~i aparatului de 

specialitate al primarului prin grija secretarului general al comunei Miineciu. 

PRE$EDINTE DE SEDINTA, 

Miineciu _ _ ___ 2023 

Nr. __ _ 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRET AR GENERAL 

GEANINA ELENA BADEA 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANECIU 

Comuna Maneciu, judetul Prahova, ROMANIA 
sat Maneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400, 

www.primaria-maneciu.ro. contact@primaria-maneciu.ro 

ANEXA 

e 
LA HOT A.RA.REA CONSILIULUI LOCAL NR. ---

DINDATADE ---- ---

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 
CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV 

AL COMUNEI MANECIU 

Art. 1. Consiliul Comunitar Consultativ, la nivelul comunei este o structura 

consultativa Infiintata prin hotararea Consiliului Local Maneciu cu scopul de a sprijini 

activitatea de asistenta sociala ~i activitatea de proteqie ~i promovare a drepturilor copilului, 

conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare. 

Art. 2. Consiliul Comunitar Consultativ este creat In conformitate cu prevederile Legii 

nr. 272/2004, art. 114, pe baza intentiei membrilor de a ajuta In mod benevol comunitatea, 

urmand ca acesta sa-~i aduca contributia la solutionarea problemelor de interes local pentru 

copil ~i familie. 

Art. 3. I. Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autoritatilor locale ~i are cu 

acestea doar relatii de colaborare. 

II. Principiile in baza carora se desra~oara activitatea Consiliului Comunitar 

Consultativ sunt: 

- nediscriminarea; 

- respectul fata de cetatean; 

- legalitatea; 

- confidentialitatea, 

- impartialitatea. 

Art. 4. Consiliul Comunitar Consultativ este compus din 11 membri ~i are in componenta 

persoane implicate ~i receptive la problematica sociala. 

Art. 5. Pre~edintele Consiliului Comunitar Consultativ este primarul comunei Maneciu, 

vicepre~edintele este viceprimarul comunei, iar secretariatul se va asigura de catre 

functionarul public cu atributii in domeniul asistentei sociale. 



Art. 6. Componenta Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica in urmatoarele 

situatii: 

- decesul persoanei desemnate; 

- renuntarea unilaterala a persoanei desemnate; 

- neparticiparea la trei intruniri consecutive; 

-nerespectarea principiilor legalitatii, confidenfialitatii, impartialitatii, 

nediscriminarii. 

Art. 7. Consiliul Comunitar Consultativ, fiind o structura noua, va cauta sa se implice 

concret in descoperirea, analizarea ~i solutionarea cazurilor din domeniul promovarii ~i 

protectiei drepturilor copilului ~i in acela~i timp sa poata fi cunoscut la nivel local. 

Art. 8. Consiliul Comunitar Consultativ nu se subordoneaza autoritatii care I-a creat, 

activitatea sa fiind neremunerata. 

Art. 9. Consiliul Comunitar Consultativ este o structura comunitara independenta care 

sprijina serviciul social pentru realizarea activitatii de asistenta sociala ~i protectia copilului. 

Art. 10. Consiliul Comunitar Consultativ are relatii de colaborare cu autoritatile locale, 

precum ~i cu serviciile locale care au ca obiect de activitate asistenta sociala. 

Art. 11. Consiliul Comunitar Consultativ recomanda Consiliului Local, Primarului, 

Comisiei pentru Protectia Copilului luarea unor masuri pentru solutionarea unor cazuri, fie 

acordarea unor servicii sociale, fie luarea unor masuri speciale de protectie. 

Art. 12. Consiliul Comunitar Consultativ nu da na~tere la obligatii pentru cetatenii 

comunei, ace~tia fiind informati despre existenta consiliului ~i rolul acestuia. 

Art. 13. Cetatenii din comunitate pot participa, in functie de vointa lor, la intalnirile 

consiliului, dar acestia nu pot fi obligati sa se prezinte in fata consiliului. 

Art. 14. Consiliul Comunitar {:onsultativ poate doar sa recomande cetatenilor asumarea 

unor obligatii ~i, impreuna cu personalul cu atributii de asistenta sociala ~i protectia 

copilului, isi asuma obligatia de a sratui ~i influenta familia care beneficiaza de sprijin, 

pentru a cre~te capacitatea acesteia de a se ocupa de copii. 

Art. 15. Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligati sa respecte toate 

drepturile cetatenilor, adulti ~i copii, care vin in contact in aceasta calitate rara nicio 

discriminare. Interesul copilului este principiul ~i reperul de baza pentru toate deciziile care 

privesc copiii. 

Art. 16. Chiar daca majoritatea cetatenilor, potentiali beneficiari ai interventiilor 

Consiliului Comunitar Consultativ sunt dezavantajati social, ei trebuie tratati cu respect, 

orice atingere adusa demnitatii persoanei fiind incompatibila cu calitatea de membru al 

Consiliului Comunitar Consultativ. 



Art. 17. Evitarea marginalizarii ~i excluderii persoanelor defavorizate ~i 1ncurajarea 

tolerantei ~i a spiritului de solidaritate 1ntre membrii colectivitatii sunt premise de care 

depinde calitatea interventiilor Consiliului Comunitar Consultativ. 

Art. 18. Discretia, pastrarea confidentialitatii informatiilor cunoscute ~i utilizate la un 

moment <lat de membrii consiliului, constituie reguli de conduita general acceptate cu 

prilejul activitatilor de formare . 

Art. 19. Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a 

comunitatii locale pentru o implicare permanenta ~i sistematica a acesteia 1n solutionarea 

problemelor sociale. Rolul acestuia nu trebuie confundat cu rolul compartimentului serviciul 

social ~i autoritate tutelara care functioneaza la nivel local. 

Art. 20. Consiliul Consultativ 1~i asuma responsabilitatea pe caz. 

Art. 21. Consiliul Comunitar contribuie la ameliorarea starii sociale a 1ntregii 

comunitati. 

Art. 22. Consiliul Comunitar Consulativ are 1n vedere promovarea valorilor familiale, 

a stabilitatii familiei ~i a fogrijirii copiilor de catre parinti. Consiliul comunitar actioneaza 1n 

scopul prevenirii separarii copilului de parinti ~i sprijina familiile pentru asumarea acestei 

responsabilitati. 

Art. 23. Consiliul consultativ actioneaza ~i pentru: 

- informarea ~i consilierea cetatenilor din comunitate; 

- identifica familiile/copiii care au nevoie de orice forma de sprijin; 

- analizeaza cazurile identificate sau pe cele supuse analizei primarului sau 

asistentului social; 

- recomanda solutionarea cazurilor supuse analizei; 

- mediaza conflictele intrafamiliale cu respectarea principiului respectarii vietii 

private ~i familiale; 

- actioneaza pentru strangerea de fonduri 1n folosul copiilor sau familiilor aflate In 

dificultate; 

- aqioneaza pentru alte activitati de binefacere; 

- mediatizeaza activitatea consiliului comunitar; 

- adreseaza recomandari primarului sau consiliului local pentru ameliorarea ~i 

1mbunatatirea unor situatii sociale ivite 1n randul comunitatii; 

- alte activitati de natura sociala. 

Art. 24. Problemele comunitatii sunt semnalate, de regula, de catre personalul din 

cadrul Compartimentului Serviciu Social ~i Autoritate Tutelara sau de catre Primar. Membrii 



Consiliului se pot autosesiza atunci cand intra 'in contact direct cu situatii care corespund 

atributiilor sau cand sunt sesizati de catre membrii comunitatii. 

Art. 25. Consiliului Comunitar Consulativ se rntrune~te ori de cate ori este necesar 

('in regim de urgente). 

Art. 26. $edintele sunt valabil 'intrunite 'in cazul in care sunt prezenti eel putin 3 (trei) 

din totalul membrilor Consiliului Comunitar Consultativ. 

Art. 27. $edintele Consiliului Comunitar Consultativ sunt conduse de pre~edinte, 'in 

cazul in care acesta absenteaza de la ~edinta conducerea acesteia se asigura de catre 

vicepre~edinte. 

Art. 28. La ~edintele Consiliu!ui Comunitar Consultativ se 'intocmesc procese-verbale 

redactate de catre secretar ~i vor fi insu~ite sub semnatura de catre toti membrii prezenti. 

Art. 29. Mandatul membrilor este de 4 (patru) ani de la data numirii. 

Art. 30. Atributiile, sarcinile, competentele ~i responsabilitatile prevazute in prezentul 

Regulament nu sunt !imitate, ele urmand a fi completate pe parcurs cu cele rezultate, 'in mod 

expres sau implicit, din legi, decrete, ordonante, hotarari ~i alte acte normative. 

Art. 31. Compartimentul Serviciu Social ~i Autoritate tutelara va lua masuri de 

completare sau modificare a prezentului Regulament, ca urmare a aparitiei unor dispozitii 

legale care impun aceasta. 

PRE$EDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 

SECRET AR GENERAL 

GEANINA ELENA BADEA 
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PRIM.ARIA COMUNEI MANECIU 

Comuna Maneciu, judetul Prahova, ROMANIA 
sat Maneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400, 

www.primaria-maneciu.ro. contact@primaria-maneciu.ro e 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Maneciu 

$i a Regulamentului de organizare ~i funqionare al acestuia 

Consiliul Comunitar Consultativ este un model nou de organizare a comunitatii locale 

pentru o implicare permanenta ~i sistematica a acesteia in solutionarea problemelor sociale. Rolul 

acestuia nu trebuie confundat cu rolul compartimentului serviciu social, asistenta sociala $i 

autoritate tutelara care functioneaza la nivel local. 

Consiliul Comunitar Consulativ are in vedere promovarea valorilor familiale, a stabilitatii 

familiei ~i a ingrijirii copiilor de catre parinfi. 

Consiliul Comunitar Consultativ actioneaza in scopul prevenirii separarii copilului de parinti 

~i sprijina familiile pentru asumarea acestei responsabilitafi. 

Misiunea Consiliului Comunitar Consultativ este de a contribui la identificarea nevoilor si 

resurselor comunitatii locale si de a promova implicarea acestuia, in vederea solutionarii 

problemelor comunitatii ~i de a formula propuneri autoritatilor competente (prin informare, sratuire, 

acompaniere, mediere, recomandare). 

Scopul Consiliului Comunitar Consultativ este de a sprijini activitatea de asistenta sociala 

prin cre$terea calitatii vietii in familiile dezorganizate, aflate in impas sau a copiilor privati de 

ingrijire ~i educatie adecvate. 

Consiliul Comunitar actioneaza pentru: 

informarea ~i consilierea cetatenilor din comunitate; 

identifica familiile/copiii care au nevoie de orice forma de sprijin; 

analizeaza cazurile identificate sau pe cele supuse analizei primarului sau asistentului 

social; 

recomanda solutionarea cazurilor supuse analizei; 



mediaza conflictele intrafamiliale cu respectarea principiului respectarii vietii private 

~i familiale; 

actioneaza pentru strangerea de fonduri in folosul copiilor sau familiilor aflate in 

dificultate; 

aqioneaza pentru alte activitati de binefacere; 

mediatizeaza activitatea consiliului comunitar; 

adreseaza recomandari primarului sau consiliului local pentru ameliorarea ~i 

imbunatatirea unor situatii sociale ivite in randul comunitatii; 

alte activitati de natura sociala. 

Problemele comunitatii sunt semnalate, de regula, de catre personalul din cadrul 

Compartimentului Serviciu social, asistenta sociala ~i autoritate tutelara sau de catre Primar. 

Membrii Consiliului se pot autosesiza atunci cand intra in contact direct cu situatii care corespund 

atributiilor sau cand sunt sesizati de catre membrii comunitatii. 

A vand in vedere proiectul de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar 

Consultativ al comunei Maneciu ~i a Regulamentului de organizare ~i functionare al acestuia, 

rugam Consiliul Local, sa analizeze, in vederea aprobarii, proiectul de hotarare inscris pe 

ordinea de zi a ~edintei Consiliului Local. 

COMPARTIMENT SERVICIU SOCIAL, 

ASISTENTA SOCIALA ~I AUTORITATE TUTELARA. 

Insp.MA~ E$ 



• 
PRIMARUL COMUNEI MANECIU 

Comuna Maneciu, jude\ul Prahova, ROMANIA 
sat Maneciu-Ungureni, nr. 273, Tel. 0244.295.225, Fax 0244.295.400, 

www.primaria-maneciu.ro. contact@primaria-maneciu.ro 

NR. ,90l.!, / 2023 

REFERA T DE APROBARE 

e 

la proiectul de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Maneciu 

~i a Regularnentului de organizare ~i functionare al acestuia 

Consiliul Comunitar Consultativ este o structura consultativa infiintata pnn hotararea 
Consiliului local cu scopul de a sprijini activitatea de asistenta sociala ~i activitatea de protectie 

~i promovare a drepturilor copilului, conform Legii nr. 272/2004 privind proteqia si promovarea 
drepturilor copilului, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Consiliul Comunitar Consultativ este creat in conformitate cu prevederile Legii nr. 

272/2004, art. 114, pe baza intentiei membrilor de a ajuta in mod benevol comunitatea, urmand 
ca acesta sa-~i aduca contributia la solutionarea problemelor de interes local pentru copil ~i 
farnilie. 

Membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligati sa respecte toate drepturile 
cetatenilor, adulti ~i copii, care vin in contact in aceasta calitate rara nicio discriminare. Interesul 
copilului este principiul si reperul de baza pentru toate deciziile care privesc copiii. Evitarea 

marginalizarii ~i excluderii persoanelor defavorizate ~i incurajarea tolerantei ~i a spiritului de 
solidaritate intre membrii colectivitatii sunt premise de care depinde calitatea interventiilor 

Consiliului Comunitar Consultativ. 

Discretia, pastrarea confidentialitatii informatiilor cunoscute ~i utilizate la un moment dat de 
membrii consiliului, constituie reguli de conduita general acceptate cu prilejul activitatilor de 

formare. 

Consiliul Comunitar Consultativ este alcatuit dintr-un numar de 11 membri, desemnati prin 
Hotarare de Consiliu Local a comunei Maneciu, in baza intentiilor acestora de a ajuta benevol 
comunitatea. 

Membrii ale~i pot fi rara a se limita la ace~tia: oarnem de afaceri locali, preoti, cadre 
didactice, medici, consilieri locali, poli!i~ti - persoane care doresc sa se implice in viata 

comunitatii, receptive la problemele sociale. 

A vand in vedere motivele invocate in prezentul referat de aprobare, rog Consiliul Local al 

comunei Maneciu sa ia in dezbatere ~i analiza, in vederea adoptarii, proiectul de hotarare inscris pe 
ordinea de zi a ~edintei Consiliului Local. 

PRIMAR, 


