
 

 

 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  293 

din  30  septembrie  2021 
 

privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului 

Târgu Mureș 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 40283/5283DAS/31.05.2021 inițiat de Primar prin Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș, privind aprobarea constituirii Consiliului comunitar 

consultativ la nivelul Municipiului Târgu Mureș; 

b) Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie 

publică locală nr. 44.126/16.06.2021;  

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș; 

d) Propunerile formulate în plenul Consiliului local municipal Târgu Mureş, 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Art. 6 lit. „ nn” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art. 50
^
2 alin. (3) din OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Pct. I.2.a din Anexa la HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă 

asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară 

şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 

 Art. 80-81 din Legea nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată; 

 art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. 

(1) lit. „a”  și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1 Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului 

Târgu Mureș, în următoarea componență: 

1. Kakassy  Blanka - Consilier local; 

2. Venczi  Vidor Janos - Consilier local; 

3. Şarlea  Horea Arthur - Consilier local; 

4. Secretarul Consiliului Consultativ Comunitar (desemnat dintre membrii consiliului); 

5. D-na Andreia Moraru – Director Executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș; 



 

 

6. D-na Todoran Carmen-Corina – Director Executiv Adjunct al Direcției de Asistență 

Socială Târgu Mureș;          

7. Reprezentant DGASPC Mureș; 

8. Reprezentant ISJ Mureș; 

9. Reprezentant Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș; 

10. Reprezentant Direcția de Sănătate Publică Mureș; 

11. Reprezentant Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Anti-Drog Mureș; 

12. Reprezentant Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional 

Târgu Mureș; 

13. Reprezentant Inspectoratul Județean de Poliție Mureș; 

14. Reprezentant Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureș; 

15. Reprezentant Poliția Locală Târgu Mureș; 

16. Reprezentant AJOFM Mureș; 

17. Reprezentant Crucea Roșie Mureș; 

18. Reprezentant Organizația Salvați Copiii filiala Mureș; 

19. Reprezentant Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii Mureș; 

20. Reprezentant cult religios (în funcție de cazul social identificat, va fi invitat un 

reprezentant al cultului religios aferent fiecărui caz în parte); 

21. Un număr de 5 reprezentanți ai mediul de afaceri (în funcție de cazul social identificat, vor 

fi invitați, unul, doi, trei, patru sau cinci reprezentanți ai mediului de afaceri care doresc 

preluarea/ajutorarea respectivului caz. Reprezentanții nu au fost nominalizați (nume și 

prenume) deoarece, în cadrul unei instituții/organizații/companie pot exista fluctuații de 

personal, reorganizări, etc., situații ce ar duce la desemnarea, din partea respectivei 

instituții/organizații/companie, a unui alt reprezentant). 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar 

Consultativ, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția 

de Asistență Socială Târgu Mureș și membrii Consiliului Comunitar Consultativ. 

Art. 4 În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș; 

- Membrilor Consiliului Comunitar Consultativ. 

 

 

 

                                                                                                         Președinte de ședință, 

                                                                                                       Kelemen Attila-Márton 

                               

                             Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  19  voturi  „pentru” şi 1 vot „abţinere”)  



 

 

 

 

 

Anexa  la HCL nr. ..........   

             

 

 

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul 

Municipiului Târgu Mureș 

 

Cap. I. Dispoziții generale 

 

Art. 1 Consiliul Comunitar Consultativ este o formă de sprijin la nivel local, constituită ca 

o alternativă la soluționarea problemelor apărute în familiile dezorganizate, aflate în impas 

financiar sau a copiilor privați de o îngrijire şi educație adecvată, constituit în temeiul dispozițiilor 

art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2 Misiunea Consiliului Comunitar Consultativ este de a contribui la identificarea 

nevoilor și resurselor comunității locale și de a promova implicarea acesteia, în vederea 

soluționării problemelor comunității. 

Art. 3 Scopul Consiliului Comunitar Consultativ este de a sprijini activitatea de 

asistență socială prin creșterea calității vieții în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar 

sau a copiilor privați de o îngrijire și educație adecvată, îndeplinind următoarele funcții: 

a) De colaborare: cu autoritățile publice competente, cu reprezentanții societății civile; 

b) Consultativă: pentru instituțiile publice și private, cât și pentru comunitate; 

c) De intervenție: primară, directă, cât și prin implicarea membrilor comunității. 

Art. 4 Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atât de soluționare a unor cazuri 

concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale colectivității. 

 

Cap. II. Principii care stau la baza activității Consiliului comunitar consultativ 

 

Art. 5 Principiile în baza cărora se desfășoară activitatea Consiliului Comunitar 

Consultativ la nivelul Municipiului Târgu Mureș sunt: 

a) Nediscriminarea - persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie 

socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, 

religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, 

dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie 

defavorizată; 

b) Respectul față de cetățean - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi 

deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la 

intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau 

economic; 

c) Legalitatea - obligația de a acționa cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a 

tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte; 

d) Confidențialitatea - pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea 

confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi 

situaţia de dificultate în care se află; 

e) Imparțialitatea - obligația de a-și exercita atribuțiile legale, fără subiectivism, indiferent 

de propriile convingeri sau interese; 

f) Transparența - se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice 

centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a 

beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; 



g) Acces deschis la consultare – persoanele din comunitate, indiferent dacă sunt în mod 

direct sau indirect afectate, au dreptul de a participa la consultări în toate etapele în care 

se dezbate un viitor program sau proiect ce privește situația persoanelor vulnerabile în 

comunitate, pentru analiza situațiilor în care se află o persoană vulnerabilă pentru a 

preveni o situație de risc/vulnerabilitate tranzitorie, multiplicarea riscurilor sau 

vătămare/vulnerabilitate permanentă, precum și analiza apariției unor situații de 

vulnerabilitate unde este necesară intervenția/furnizarea serviciului public; 

h) Interoperabilitate – toate persoanele dintr-o comunitate locală trebuie să aibă aceeași 

informație, în același timp, în același format și utilizând protocoale compatibile, astfel 

încât furnizorii de servicii sociale și persoanele care se angajează voluntar să asigure o 

intervenție rapidă, eficientă și adecvată potrivit cazurilor care s-au produs în 

comunitatea locală și care au creat vulnerabilitatea tranzitorie/permanentă a persoanei. 

 

Cap. III. Componența Consiliului comunitar consultativ 

 

Art. 6 (1) Consiliul Comunitar Consultativ este format din nu mai mult de 25 de membri 

desemnați prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, selectați dintre membrii 

de seamă ai comunității, respectiv consilieri locali, oameni de afaceri locali, preoți, cadre 

didactice, medici, polițiști – persoane implicate și receptive la problematica socială. 

(2) Componența Consiliului Comunitar Consultativ se poate modifica, prin hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, în următoarele situații: 

a) decesul reprezentantului/persoanei desemnat/ă; 

b) renunțarea unilaterală a reprezentantului/persoanei desemnat/ă, cu anunțarea în scris cu 

cel puțin 30 de zile înainte ca renunțarea să își producă efectele; 

c) neparticiparea la trei întruniri consecutive; 

d) nerespectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, nediscriminării. 

 

Cap. IV. Atribuțiile Consiliului Comunitar Consultativ 

 

Art. 7 Consiliul comunitar consultativ are următoarele atribuții: 

a) Identifică copiii și familiile care au nevoie de orice formă de sprijin; 

b) Colaborează cu serviciile publice ori private din comunitate; 

c) Inițiază și organizează, după caz, activități de strângere de fonduri pentru copiii și 

familiile aflate în dificultate; 

d) Mediatizează activitatea Consiliul Comunitar Consultativ; 

e) Analizează cazurile identificare sau cele care au fost supuse spre analiza primarului sau 

asistenților sociali; 

f) Face propuneri primarului sau consiliului local pentru rezolvarea problemelor sociale 

care privesc copiii, precum și pentru îmbunătățirea vieții sociale ale acestora; 

g) Recomandă soluții pentru rezolvarea cazurilor identificate, acestea putând fi adresate 

persoanelor fizice, societăților comerciale de pe raza Municipiului Târgu Mureș, 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș etc.; 

h) Asigură medierea conflictelor intrafamiliale; 

i) Alte atribuții date prin lege în sarcina Consiliul Comunitar Consultativ. 

Cap. V. Funcționarea Consiliului Comunitar Consultativ 

 

Art. 8 Funcționarea Consiliului Comunitar Consultativ: 

1) Consiliul Comunitar Consultativ se întrunește în ședințe ordinare, trimestrial și în 

ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar. 



2) În cadrul primei ședințe, se desemnează președintele, vicepreședintele precum și 

secretarul. 

3) Convocarea ședințelor Consiliului Comunitar Consultativ se realizează de către 

Președinte prin secretarul Consiliului Comunitar Consultativ, cu cel puțin 5 zile 

lucrătoare înainte de data stabilită, în cazul ședințelor ordinare, iar în cazul ședințelor 

extraordinare cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte. Membrii Consiliului Comunitar 

Consultativ au obligația de a confirma participarea cu cel puțin 1 zi lucrătoare înaintea 

datei stabilite pentru ședință. 

4) Ședințele sunt valabil întrunite în cazul în care sunt prezenți cel puțin jumătate din 

numărul total al membrilor Consiliului Comunitar Consultativ. 

5) Consiliul Comunitar Consultativ adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți la 

ședință. 

6) La fiecare ședință se întocmește un proces-verbal redactat de secretar și semnat de către 

toți membrii prezenți. 

7) Ședințele sunt conduse de președinte. În lipsa acestuia, conducerea ședinței se asigură 

de către vicepreședinte. 

8) Consiliul Comunitar analizează problemele identificate și realizează un plan de acțiuni 

care va fi transmis autorității locale. 

9) Mandatul membrilor este de 2 ani de la data numirii. 

10) La ședințele Consiliului Comunitar Consultativ poate participa, în calitate de invitat, 

orice persoană interesată. 

Cap. VI. Dispoziții finale 

 

Art. 9 Consiliul Comunitar Consultativ acționează ca o echipă, între membrii acestuia fiind 

relații de colaborare. 

Art. 10 Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Consiliului 

Comunitar Consultativ, care sunt obligați să îl cunoască și să îl respecte. 

Art. 11 Acest regulament se completează cu prevederile legale în vigoare și va putea fi 

modificat sau completat, după caz, la cererea membrilor Consiliului Comunitar Consultativ, prin 

hotărâre a consiliului local al municipiului Târgu Mureș. 

 

 

 

 

    Director Executiv Adjunct, 

    Todoran Carmen Corina  

 

 


