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REGULAMENT 
de organizare și funcționare a Consiliului Comunitar Consultativ 

 
 

 Art. 1. - Consiliul Comunitar Consultativ este o structură înființată prin Hotărârea 
Consiliului Local cu scopul de a sprijini activitatea de asistență socială și protecția copilului. 
 
 Art. 2. – Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ și autoritățile locale: 
 
 Consiliul comunitar consultativ: 
 a) este o structură comunitară independentă care sprijină activitatea socială și protecția 
copilului; 
 b) nu se substituie autorităților locale; 
 c) activitatea consiliului comunitar consultativ este de voluntariat; 
 d) are relații de colaborare cu autoritățile locale precum și cu serviciile locale care au ca 
obiect de activitate asistența socială; 
 e) recomandă consiliului local și primarului municipiului luarea unor măsuri pentru 
soluționarea unor cazuri, fie crearea unor servicii, fie luarea unor măsuri speciale de protecție. 
 
 Art. 3. – Raporturile între membrii Consiliului Comunitar Consultativ: 
 
 Selectia membrilor a fost realizată de către autoritățile locale avand în vedere 
disponibilitatea candidaților, influența acestora asumată membrilor comunității precum și 
receptivitatea la problematica socială. 
 Consiliul comunitar actioneaza ca o echipă. 
 Între membrii consiliului comunitar consultative sunt relații de colaborare. 
 Membrii consiliului au aceeași poziție în cadrul acestuia. 
 Întâlnirile de lucru se desfășoară cu sprijinul unui moderator ales pentru fiecare ședință în 
parte. 
 Divergențele de opinii/punctele de vedere contradictorii se manifestă ca atare doar în 
timpul întâlnirilor de lucru, concluziile și deciziile consiliului comunitar consultative odată 
adoptate prin votul majoritații, sunt însușite de fiecare membru în parte. 
 
 Art. 4. –  Raporturile între Consiliul Comunitar Consultativ și comunitate: 
 
 Cu toate că consiliul comunitar consultativ este creat printr-un act de autoritate, aceasta 
nu creaza obligatii pentru cetățenii din comunitate. 
 Cetățenii din comunitate trebuie să fie informați despre existenta consiliului și rolul 
acestuia. 
 Cetățenii comunității sunt invitați de către consiliul comunitar să participe la întâlnirile 
acestuia; dacă un cetățean refuză să dea curs invitației, cazul rămâne să fie soluționat de către 
autorități, cetățenii nu pot fi obligați să se prezinte în fața consiliului comunitar. 
 Consiliul comunitar poate doar să recomande cetățenilor asumarea unor obligații; 
 Consiliul comunitar consultativ împreuna cu persoanele cu atribuții de asistență socială 
își asumă obligația de a sfătui și influența familia care beneficiază de sprijin pentru a crește 
capacitatea acesteia de a se ocupa de copii. 
 Membrii consiliului comunitar sunt obligate să respecte toate părerile cetățenilor (adulți 
și copii) cu care vin în contact în aceasta calitate, fără nici o discriminare. 
 Interesul copilului este principiul si reperul de baza pentru deciziile care privesc copiii. 



 Chiar dacă majoritatea cetățenilor, potențial beneficiari ai activității consiliului comunitar 
sunt dezavantajați social, ei trebuie tratați cu respect, orice atingere adusă demnității persoanei 
fiind incompatibilă cu calitatea de membru al consiliului comunitar consultativ. 
 Evitarea marginalizării și excluderii persoanelor defavorizate, probleme specifice 
(sărăcie, alcool, handicap, boală psihică), încurajarea toleranței și a spiritului de solidaritate între 
membrii colectivității sunt exigente, premise de care depinde calitatea intervențiilor consiliului 
comunitar. 
 Discreția, păstrarea confidențialității informațiilor cunoscute la un moment dat de 
membrii consiliului, constituie reguli de conduită generală acceptate cu prilejul activităților de 
formare. 
 
 Art. 5. – Atribuțiile Consiliului Comunitar Consultativ: 
 
 Consiliul comunitar își asumă responsabilitatea pe caz cu privire la: 
 - promovarea valorilor familiale, a stabilității și a îngrijirii copiilor de către părinți; 
 - prevenirea separării copilului de părinți și sprijinirea familiei de a-și asuma 
responsabilitățile; 
 - colaborarea cu autoritatea tutelară de pe langă Primaria mun. Târgu Secuiesc, inclusiv 
cu consiliul de familie; 
 - informarea cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor aflate în dificultate; 
 - identificarea de nevoi speciale sociale individuale, familiale și de grup precum și 
resursele acestora. 
 
 Art. 6. – Rolul Consiliului Comunitar Consultativ: 
 
 - informarea și consilierea cetatățenilor comunității; 
 - identificarea familiilor/copiilor care au nevoie de orice formă de sprijin; 
 - actualizarea cazurilor identificate de membrii consiliului sau pe baza analizei acestuia 
de către primar sau referentul social; 
 - recomandări de soluționare a cazurilor; acestea pot fi adresate persoanelor fizice 
(părinți, copii, funcționari publici), societăți comerciale de pe raza orașului, Comisiei pentru 
Protecția Copilului și Direcției Generale Pentru Protecția Copilului Covasna; 
 - medierea conflictelor intrafamiliale având în vedere respectarea vieții private și 
familiale; 
 - mediatizarea activității Consiliului Comunitar; 
 - recomandări adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea unor situații 
sociale caracteristice comunității. 
 Activitatea de secretariat a Consiliului Comunitar Consultativ se asigura de persoana care 
îndeplinește atributiile de asistență socială la nivelul aparatului de specialitate a primarului 
muinicipiului Târgu Secuiesc. 
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