ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BĂCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 30.06.2014
privind actualizarea componentei Comitetului Comunitar Consultativ
Local la nivelul comunei Bacani judeţul Vaslui.
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Bacani prin care propune reactualizarea
componentei Comitetului Comunitar Consultativ Local de la nivelul comunei Bacani,
judeţul Vaslui.
- Adresa cu nr. 15441/12.06.2014 primita de la Directia Generala de Asistenta sociala si
Protectia copilului Vaslui
- în conformitate cu art. 103, alin.(1), (2), (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului;
- Hotararea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare
a comisiei pentru protectia copilului.
- Ordinul 95/2006 al secretariatului de Stat ANPCD pentru aprobarea Metodologiei de
lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia
copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta
sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului;
- Ordonanta de Guvern nr. 68/2003, ordonanta privind serviciile sociale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- In temeiul art.36,alin. 6 pct.2 coraborat cu art. 115 alin(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BACANI, JUDETUL VASLUI
HOTĂRAŞTE:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Comitetului Comunitar Consultativ Local la nivelul
comunei Bacani, judeţul Vaslui în următoarea componenţă :
Preşedinte Stoica Vasile – viceprimarul comunei ;
Membrii : Dominte Elena - medic de familie ;
Tilea Liviu Cristian – preot ;
Agape Daniel - preot
Bigu Elena Violeta – asistent medical comunitar
Tudor Marcela – invatator ;
Coroi Marian – poliţist ;
Bigu Gigi Iulian - asistent social ;
Chelaru Romeo- director scoala

Art.2.Perioada de exercitare a mandatului este de 2 ani.
Art.3. Comitetul comunitar consultative isi exercita mandatul in urmatoarele domenii:
- prevenirea si combaterea/ reducerea abandonului scolar
- prevenirea si combaterea abuzului, neglijarii, exploatarii copilului
- prevenirea si combaterea violentei in familie si in scoli
- promovarea planificarii familiale
- monitorizarea / sprijinirea copiilor ai caror parinti sunt la munca in starinatate
- monitorizarea / sprijinirea copiilor care au beneficiat / beneficiaza de o masura de
protectie speciala.
Art. 4. Principalele atributii ale Comitetului Comunitar Consultativ Local sunt :
- informarea si consilierea membrilor comunitatii
- identificarea familiilor/ copiilor care au nevoie de orice forma de sprijin
- analizarea cazurilor identificate de catre consiliul comunitar, sau transmise de catre
asistentul social/ persoana cu atributii de asistenta sociala din cadrul primariei
- Formularea unor recomandari de solutionarea cazurilor analizate fie catre persoanele
fizice care se pot implica in solutionare, fie institutiilor din comunitate
- Colaborarea cu asistentul social/ persoana cu atributii de asistenta sociala in vederea
monitorizarii post servicii a copiilor care au beneficiat de masuri de protectie sociala.
- Identificarea de modalitati de sprijin a familiilor ai caror copii beneficiaza de masuri
de protectie speciala
- Medierea conflictelor intrafamiliale
- Realizarea de campanii de strangere de fonduri sau alte activitati de binefacere
- Analizarea unor aspecte sociale care privesc comunitatea in ansamblu si formularea de
recomandari adresate primarului pentru ameliorarea acestor situatii.
Art. 5.Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Bacani, către:
- Primarul comunei Bacani;
- Membrilor comitetului constituit la art. 1 pentru ducere la indeplinire
- Institutia Prefectului judeţul Vaslui;
- Compartimentul de asistenţă socială;
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