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Aprobat
Primar,
Antal Petru

RAPORT,
privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ
Subsemnata Săvulescu Diana, în calitate de director executiv, al
Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul UAT Pecica :
Având în vedere următoarele prevederi legale:
Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare :
- art. 114 alin. (1): „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.”
- art. 114 alin. (2): „În acest scop pot fi create structuri comunitare
consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoţi,
cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti. Rolul acestor structuri este
atât de soluţionare a unor cazuri concrete, cât şi de a răspunde nevoilor
globale ale respectivei colectivităţi.”
- art. 114 alin. (3): „Mandatul structurilor comunitare consultative se
stabileşte prin acte emise de către autorităţile administraţiei publice locale ;
Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările
şi completările ulterioare :
- art. 50^2 alin. 3 „ 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 ”
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- Hotarărea nr. 37 din 31.03.2016 - privind reorganizarea Consiliului Comunitar
Consultativ, potrivit reglementărilor legale expuse, cât şi datorită necesităţii

implicării colectivităţii locale, cu scopul de a sprijini activitatea de asistenţă
socială şi protecţia copilului,

Propun:
1. Reorganizarea Consilului Comunitar Consultativ la nivelul
Pecica – Consiliul Comunitar Consultativ, compus din 9 membri :

oraşului

- Săvulescu Diana – director executiv, Direcţia de Asistenţă Socială Pecica
- Kis Terezia – consilier, Direcţia de Asistenţă Socială Pecica
- Berendeeanu Petruţa – asistent medical comunitar, Direcţia de Asistenţă
Socială Pecica
- Vădăsan Traian Flavius – agent şef principal, în cadrul POLIŢIEI oraş
Pecica
- Ochiş Mirabela - psiholog în cadrul Liceului Teoretic « Gh. Lazăr » Pecica
- Hedeşan Lidia – doctor pediatru cabinet individual Pecica
- Chifor Vasile - consilier local
- Rosca Ildiko - cadru didactic
- Pete Eugenia – cadru didactic

Director executiv,
Săvulescu Diana

