PRIMARIA COMUNEI TIBANA
JUDETUL IASI
DISPOZIŢIA nr.452
Primarul comunei Tibana, judetul Iasi;
Având în vedere referatul nr. 4653/22.07.2008 prin care se propune emiterea unei dispozitii
prin care sa se modifice componenta Colectivului de Sprijin al Autoritatii Tutelare deoarece vechea
componenta nu mai corespunde situaţiei reale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si drepturile copilului;
În temeiul art.63 alin.2 şi art.68 lit.s din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale
republicată;
Dispun :
Art.1. începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se reorganizează Colectivul de Sprijin al
Autorităţii Tutelare în următoarea componenţă:
Presedinte –
Secretar - Spita Petronela: asistent social
Membri -Tutu Ovidiu: referent cu atributii de asistenta sociala
- Dirzu Viorica: director camin cultural cu atributii de asistenta sociala
- Costea Carmen: functionar cu atributii de asistenta sociala
- Ciobanu Camelia medic familie
-Lazar Mihaela : medic familie
-Dima Irinel: medic familie
-Stoica Constantin: sef post politie
-Trofin Florin: lucrator politie
-Apostu Camelia: profesor
-Alexa Mitica: consilier local
-Olaru Neculai: consilier local
-Vitel Constantin: consilier local
-Spita Valentin: consilier local
- Popescu Ioan: consilier local
-Mihalceanu Laurentiu: consilier local
-Diaconu Dan: director scoala
- Mai Cezar: preot
-Nicai Gheorghe: preot
-Ardelean Eugen: preot

Art.2 Asistentii sociali vor indeplini atribuţii de secretariat , evidenta , inregistrarea şi
monitorizarea cazurilor, întocmirea proceselor verbale.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează asistenţii
sociali de pe lângă primăria comunei Ţibana, judeţul Iaşi.
Dată astăzi 24.07. 2008
PRIMAR
Ing.SPIŢĂ DĂNUŢ
Vizat, secretar,
P. Giantău

Telefoane membri Colectiv de sprijin autoritate tutelara
Presedinte -Giantau Paul : secretar- 0751493742
Spita Petronela: asistent social- 0742243668
Tutu Ovidiu: asistent social- 0766593218
Membri - Ciobanu Camelia medic familie
-Lazar Mihaela : medic familie
-Dima Irinel: medic familie-0755095321
-Stoica Constantin: sef post politie 0232325780
-Trofin Florin: lucrator politie 0232325780
-Apostu Camelia: profesor
-Alexa Mitica: consilier local 0746805818
-Olaru Neculai: consilier local 0748890545
-Vitel Constantin: consilier local 0747359787
-Spita Valentin: consilier local 0747539408
- Popescu Ioan: consilier local 0742265982
-Mihalceanu Laurentiu: consilier local 0751300902
-Cananau Gheorghe: delegat satesc 0751752050
- Mai Cezar: preot 0745622610
-Juncu Ovidiu: preot
-Nicai Gheorghe: preot
-Ardelean Eugen: preot 0744855739

D I S P O Z I Ţ I A NR. 1409
26-05-06 11:14

ing. Nagy András – primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
În conformitate cu prevederile art..103 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului;
Având în vedere referatul nr.8848/2006, întocmit de Serviciul Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară, privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Reghin;
În temeiul art.68 lit.”s”, alin.1, combinat cu art.71 alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind
administraţia publică socială;
D I S P U N E:
Art.1.- În vederea aplicării prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, se constituie la nivelul municipiului Reghin , Consiliul Comunitar Consultativ, în următoarea
componenţă:
–preşedinte – MERDARIU MARIA DOMNICA - director executiv
–secretar - GAGYI MIHAELA – referent Serviciu Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
–Membrii - RĂILEANU AURELIA CARMEN – şef Serviciu Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
–TUŞNEA ION – consilier
–MAKSAI MOISE – consilier
–GHERMAN DIMITRIE – preot
–MILĂŞAN PETRU – Poliţia de Proximitate
–HALAŢIU IOAN – Poliţia de Proximitate
–Dr.CRIŞAN RADU - Spitalul Dr.E.Nicoară
–Prof.MERA CORNELIA – Gimn.A.Maior
–BOJTE KINGA – psiholog
–MOLDOVAN VIORICA -educatoare
Art.2.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3.- Persoanele prevăzute la art.1. îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ Comunitar.
Art.3.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Serviciul Asistenţă Socială
şi Autoritate Tutelară.
Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică la:
–Instituţia PrefectuluiMureş;
–Primarul municipiului Reghin;
–Secretarul municipiului Reghin;
–DGASPC Mureş
–Serviciul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
–Membrilor CCC
–Afişare
–Mass -media
–Site-ul Primăriei municipiului Reghin.

PRIMAR.
Ing. Nagy András
AVIZAT PT. LEGALITATE,
SECRETAR,
Lucian Iacob

Anexa la Dispozitia nr.452/24.07.2008

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ

În conformitate cu prevederile art.103, alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului , autorităţile administraţiei publice locale
au obligaţia de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor
comunităţii şi de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii ,
creând astfel în acest scop Consilii Comunitare Consultative , compus din oameni de
afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici , consilier locali, poliţişti.
Conform OUG nr.86/2004 privind modificarea OUG nr.68/2003 privind serviciile
sociale, art.50, alin.(2) - în realizarea obiectivelor proprii , autorităţile administraţiei
publice locale au obligaţia de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea şi
soluţionarea la nivel local a problemelor sociale.
Potrivit art.40 din Constituţia României , persoanele fizice se pot asocia fără a
constitui o persoană juridică, dacă realizarea scopului propus permite aceasta.
Consiliul Comunitar Consultativ este o structură creată la nivelul comunităţii, fără
personalitate juridică, care desfăşoară activităţi cu caracter social la nivel local, pe bază
de voluntariat. Este o formă de sprijin la nivel local, constituită ca o alternativă la
soluţionarea problemelor apărute în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar
sau a copiilor privaţi de o îngrijire şi educaţie adecvată.
MISIUNEA - acestui Consiliu Comunitar Consultativ este de identificare a nevoilor
şi resurselor comunităţii locale şi implicarea acesteia în vederea soluţionării problemelor
comunităţii.
FUNCŢII:
–de colaborare – cu autorităţile publice competente, reprezentanţii societăţii civile;
–consultativă - pentru instituţiile publice şi private cât şi pentru comunitate;
-de intervenţie – primară, directă cât şi prin implicarea membrilor comunităţii.

\
SCOPUL acestui Consiliu 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.

ROLUL acestui Consiliu Comunitar Consultativ este atât de soluţionare cât şi de a
răspunde nevoilor globale a comunităţii.
COMPONENŢA :
–20 membri
–criterii de selecţie; lideri informali, persoane disponibile, persoane cu prestigiu,
persoane care locuiesc în comunitate, persoane implicate şi receptive la problematica
socială, persoane cu influenţă în comunitate: oameni de afaceri locali, preoţi, cadre
didactice, medici , consilier locali, poliţişti, etc.
MODUL DE FUNCŢIONARE:
-Consiliul Comunitar Consultativ se întâlneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie;
-Cazurile şi activităţile sunt monitorizate de către secretarul Consiliului Comunitar
Consultativ reprezentat de către un asistent social din cadrul Primăriei Ţibana;
–Consiliul Comunitar Consultativ analizează problemele identificate;
–Realizează un plan de acţiune care va fi transmis autorităţii locale;
- Întocmesc un raport pentru fiecare caz în parte cu concluziile şi propunerile aferente;
ATRIBUŢII:
–îşi asumă responsabilitatea de caz, de a contribui la ameliorarea stării sociale a întregii
comunităţi;
–colaborează cu serviciile publice şi private din comunitate;
–informează şi asigură consilierea cetăţenilor;
–identifică copiii şi familiile care au nevoie de orice formă de sprijin;
–recomandă soluţii pentru cazurile identificate;
–iniţiază activităţi de strângere de fonduri pentru copiii şi familiile aflate în situaţie de
risc;
–organizează activităţi sistematice de binefacere;
–mediatizează activitatea Consiliului Comunitar Consultativ;
–formulează concluzii cu privire la comunitatea în ansamblu
–formulează recomandări primarului sau consiliului local pentru ameliorarea situaţiei
sociale.

EFECTE:
–promovează valorile familiale, astabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către
părinţi;
–contribuie la prevenirea separării copilului de părinţi;
–responsabilizează familia asupra îndatoririlor ce le revin;
–asigură asistenţă pertinentă familiilor şi copiilor care au nevoie de sprijin ;
–accesul cetăţenilor la o formă de asistenţă în propriul domiciliu;

–credibilitate crescută în rândul cetăţenilor prin sprijinirea acestora de către membri
Consiliului Comunitar Consultativ şi prin implicarea afectivă;
–sprijinirea factorilor locali de decizie prin recomandări elaborate ca urmare a
investigaţiilor pe plan local;
–diminuarea situaţiilor de criză la nivel local.
PRINCIPII:
–Confidenţialitate;
–Nediscriminare;
–Respect faţă de Cetăţean;
–Legalitate;
–Imparţialitate;
Prezentul Regulament face parte integrantă din Dispoziţia nr.452/24.07.2008 a
primarului comunei Tibana.
ÎNTOCMIT,
SECRETAR
P. Giantau

