
 
HOTĂRÂRE NR.95 

privind modificarea şi completarea HCL nr.336/2006 privind aprobarea constituirii Bordului 
Comunitar Consultativ pentru identificarea şi soluţionarea problemelor sociale care privesc copiii, 

modificată şi completată prin HCL nr. 153/2008 şi  HCL nr. 294/2010, prin aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare  

 
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.03.2011; 
Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.336/2006 privind aprobarea constituirii 

Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea şi soluţionarea problemelor sociale care privesc copiii, modificată şi 
completată prin HCL nr. 153/2008, prin aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare , proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr.5340/22.03.2011 şi 
Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 7662/22.03.2011; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile: 
- prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 90/2003, privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă 

Socială, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale,  cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 103 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În baza dispoziţiilor art.36 alin(6) lit. „a”, pct. 2 şi alin(9), ale art 45 alin.(1) şi (6) şi ale art.49 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ART.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bordului Comunitar Consultativ constituit prin HCL 

nr.336/2006, modificată şi completată prin HCL nr.153/2008 şi HCL nr. 294/2010, conform anexei nr.2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

ART.2. Anexa nr.1 privind componenţa Bordului Comunitar Consultativ din HCL nr.294/2010 pentru modificarea şi 
completarea HCL nr.336/2006 privind aprobarea constituirii Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea şi 
soluţionarea problemelor sociale care privesc copiii, modificată şi completată prin HCL nr.153/2008 rămâne neschimbată; 

ART.3. Anexa 2 la HCL nr. 336/2006 se modifică şi se completează cu anexa 2 la prezenta hotărâre; 
ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială.      
ART.5. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, autorităţilor interesate pentru 

ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
              Jr. BRUDIU Maria                                                       GAFAR Cantimir 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA 2 
La Proiect H.C.L nr.95/2011 

 
 

Regulament de organizare şi funcţionare al 
Bordului Comunitar Consultativ 

 
 

Capitolul 1 
Cadrul legislativ, constituire, componenţă 

 
Art.1. Bordul Comunitar Consultativ reprezintă o formă organizată şi permanentă de participare a 

comunităţii locale la soluţionarea la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii, funcţioneză conform 
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările 
ulterioare şi este organizat în cadrul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială cu sediul în str. Isaccei, nr.36, 
Tulcea. 

 
Art. 2. Bordul Comunitar Consultativ este format din persoane reprezentative şi influente din 

comunitate, oameni de afaceri, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, reprezentanţi ai unor ONG-
uri locale. 

 
Art. 3. Componenţa se stabileşte prin H.C.L. 
 
Art. 4. Componenţa BCC se poate modifica în următoarele situaţii : 

a) unul din membri doreşte să se retragă din proprie iniţiativă, prin notificare scrisă depusă la 
secretariatul tehnic ; 

b) unul din membri nu a participat la trei întâlniri consecutive ; 
c) unul din membri a întreprins activităţi incompatibile cu natura şi rolul BCC. 

 
Art.5. Activitatea desfăşurată de membrii B.C.C. va fi cu caracter voluntar. 

 
Capitolul 2 

Atribuţii, competenţe si responsabilităţi 
 

        Art.6. BCC are următoarele atribuţii : 
a) susţine protecţia şi promovarea drepturilor copilului ; 
b) expune punctul de vedere al factorilor interesaţi privind valorificarea resurselor materiale şi 

umane în vederea respectării interesului superior al copilului ; 
c) Bordul Comunitar Consultativ sprijină activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

Dosarul copilului care are nevoie de o măsură specială de protecţie  instrumentat de asistenţii sociali 
din cadrul D.A.P.S trebuie să cuprindă şi punctul de vedere al B.C.C. 

d) se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe 
extraordinare la solicitarea preşedintelui. Comunicarea se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte 
de data stabilită. Se va comunica data, ora, locul de organizare, precum şi ordinea de zi ; 

e) aprobă prestaţii financiare excepţionale acordate din   bugetul Direcţiei de Asistenţă şi  
Protecţie Socială, cu încadrarea în fondurile transferate de la bugetul local, aprobate în condiţiile legii. 
 
Art.7. La şedinţele BCC se întocmesc procese verbale redactate de către secretar şi vor fi însuşite sub 
semnătură de către toţi membrii prezenţi. 



 
Art.8. Activitatea de secretariat este asigurată de un asistent social din cadrul D.A.P.S. 

 
Art.9.Bordul Comunitar Consultativ are următoarele competenţe: 

 alegerea preşedintelui în prima şedinţă a acestuia prin votul majorităţii simple a membrilor 
prezenţi ; 

analizarea şi responsabilizarea pe cazuri individuale; 
recomandări de soluţionare a cazurilor individuale; 
medierea conflictelor intrafamiliale; 
strângere de fonduri în folosul copiilor şi a familiilor aflate în dificultate; 
recomandări adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea situaţiilor sociale 

caracteristice comunităţii; 
propuneri privind acordarea de prestaţii  financiare excepţionale; 
propuneri pentru instituirea măsurilor de protecţie specială a copiilor ; 
propune iniţierea unor proiecte de H.C.L. pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă sau 

reglementarea măsurilor  proprii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului cât şi  
prevenirea unor situaţii de risc. 

 
Art.10. Bordul Comunitar Consultativ are următoarele responsabilităţi : 

informarea cu privire la drepturile copilului şi obligaţiile părinţilor/familiei lărgite; 
identificarea copiilor/familiilor care au nevoie de sprijin; 
promovarea valorilor familiale, a stabilităţii familiei şi a îngrijirii copiilor de către părinţi; 
 prevenirea separării copilului de părinţi şi sprijinirea familiei pentru a-şi asuma 

responsabilităţi; 
 implicarea în  ameliorarea stării sociale a întregii comunităţi ; 
 propunerea unor măsuri de protecţie şi de soluţionare a unor situaţii prin intermediul entităţii 

publice sau private pe care o reprezintă. 
 

Capitolul 3 
Funcţionare 

 
Art. 11. Raporturile dintre membrii Bordului Comunitar Consultativ 

 selecţia membrilor Bordului Comunitar  Consultativ se face, având în vedere disponibilitatea  
candidaţilor, influenţa acestora asupra membrilor comunităţii precum şi receptivitatea la 
problematica socială ;  

 Bordul Comunitar  Consultativ acţionează ca o echipă;  
 între membrii Bordului Comunitar  Consultativ sunt relaţii de colaborare;  
 membrii Bordului Comunitar  Consultativ  au aceeaşi poziţie în cadrul acestuia ; 
 întâlnirile de lucru se desfăşoaraă cu sprijinul unui moderator ales pentru fiecare şedinţă în parte;  
 divergenţele de opinii/punctele de vedere contradictorii se manifestă ca atare doar în timpul 

întâlnirilor de lucru, concluziile şi deciziile Bordului Comunitar  Consultativ odată adoptate prin 
votul majorităţii, sunt însuşite de fiecare membru în parte.  

 discreţia, păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cunoscute şi utilizate la un moment dat de 
membrii bordului constituie reguli de conduită general acceptate cu prilejul activităţilor 
desfăşurate. 

 
   Art. 12.  Raporturile dintre membrii Bordului Comunitar Consultativ şi Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 
Socială. 

 între membrii Bordului Comunitar  Consultativ şi personalul DAPS  sunt relaţii de colaborare ; 
 secretariatul tehnic este asigurat de către DAPS;  
 întocmirea procesului verbal se face de către secretarul BCC ; 



 anchetele sociale pentru cazurile identificate de către membrii bordului sunt efectuate de către 
personalul DAPS ; 

 prezentarea cazurilor cât şi a documentaţiei solicitate sunt asigurate de către DAPS ; 
 membrii bordului identifică şi propun soluţii cât şi luarea unor măsuri în soluţionarea cazurilor 

prezentate ; 
  la sesizarea bordului organizează anumite întâlniri cu membrii comunităţii ; 
 iniţiază întâlniri ale membrilor bordului cu alte instituţii locale cum ar fi : şcoală, poliţie, biserică, 

spital ; 
 

   Art.13. Raportul dintre Bordul Comunitar Consultativ şi autorităţile administraţiei publice locale  
 Bordul Comunitar Consultativ nu se subordonează autorităţii care l-a creat , fie consiliului local, fie    

primarului ; 
 pentru activitatea bordului, ca şi pentru acceptarea sa de către comunitate este important ca actul 

administrativ prin care este creat să fie adus la cunoştinţa comunităţii prin toate mijloacele de 
comunicare ce există la nivelul comunităţii ; 

 Bordul Comunitar Consultativ este o structură comunitară independentă care sprijină Serviciul Public 
de Asistenţă Socială pentru realizarea activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului;  

 Bordul  Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale şi nici Serviciului Public de 
Asistenţă Socială;   

 Bordul Comunitar are relaţii de colaborare cu autorităţile locale precum şi cu Serviciul Public de 
Asistenţă Socială  care au ca obiect de activitate asistenţa socială;  

 Bordul Comunitar Consultativ recomandă consiliului local/primarului/comisiei pentru protecţia 
copilului luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri fie acordarea unor servicii fie luarea unor 
măsuri speciale de protecţie. 

 
   Art.14 Raportul dintre Bordul Comunitar Consultativ şi comunitate  

 colaborează cu parteneri sociali (agenţi economici, ONG-uri, persoane fizice în scopul identificării 
resurselor pentru soluţionarea nevoilor cazurilor gestionate ; 

 Bordul Comunitar Consultativ deşi este creat printr-un act de autoritate, acesta nu creează obligaţii 
pentru cetăţenii din comunitate ;  

 cetăţenii din comunitate trebuie să fie informaţi despre existenţa bordului  şi rolul acestuia ; 
 cetăţenii din comunitate pot fi invitaţi la întâlnirile de lucru ale Bordului Comunitar Consultativ ; 
 Bordul Comunitar Consultativ poate doar să recomande cetăţenilor asumarea unor obligaţii;  
 Bordul Comunitar Consultativ împreună cu Serviciul Public de Asistenţă Socială îŞi asumă obligaţia 

de a sfătui şi influenţa familia care beneficiază de sprijin, pentru a creşte capacitatea acesteia de a se 
ocupa de copii ;  

 membrii Bordul Comunitar Consultativ sunt obligaţi să respecte toate drepturile cetăţenilor (adulţi şi 
copii) cu care vin în contact în această calitate, fără nicio discriminare ; 

 interesul copilului este principiul şi reperul de bază pentru toate deciziile care privesc  copiii. Chiar 
dacă majoritatea cetăţenilor, potenţiali beneficiari ai intervenţiilor   Bordului Comunitar Consultativ 
sunt dezavantajaţi, ei trebuie trataţi cu respect, orice atingere adusă  demnităţii persoanei fiind 
incompatibilă cu calitatea de membru al Bordului Comunitar Consultativ ;  

 evitarea marginalizării şi excluderii persoanelor defavorizate, indiferent de problemele specifice ale 
acestora (sărăcie, alcool, handicap, boală psihică, drog ş.a.), încurajarea toleranţei şi a spiritului de 
solidaritate între membrii colectivităţii sunt exigenţe/permise de care depinde calitatea intervenţiilor 
Bordului Comunitar Consultativ ; 

 disponibilitatea şi receptivitatea faţă de problemele dificile cu care se confruntă semenii din 
comunitate sunt calităţi ale membrilor  Bordului Comunitar Consultativ. 

 
Art.15. Donaţiile în natură, vor fi utilizate în folosul copiilor şi a familiilor aflate în dificultate. În acest scop 
se vor încheia contracte de sponsorizare. 
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