
REPUBLICA MoLDovA

MUNICIPIUL CHIýINAU

CONSILIUL COMUNEI CIORESCU

DEcIZIE

пr.3/3

Сu privire la moditicarea соmропеп|еi поmiпаlе а
Сопsiliului репtru protec|ia drepturilor copilului
Ei aprobarea Rеgulаmепtulаi de activitate al acestuia

Сопfоrm prevederilor Codului Familiei RM пr. 1316/2000, Legii RM пr.
|401201,3 privind protectia specialй а copiilor aflati iп situalie de risc 9i а copiilor
separali de рйriпti qi FVG nr. 409l|998 privind арrоЬаrеа Regulamentului Consiliului
Na{ional pentru Protectia Drepturilor Copilului, potrivit art. 14 din Legea RM пr.
4Зб12006 privind Administralia РuЬliсй Localё, in scopul realizёrii eficiente а
mйsurilоr de proteclie 9i asisten!й socialй qi asigurёrii drepturilor copiilor din teritoriul
comunei Ciorescu, Consiliul comunei Ciorescu
DECIDE:

1. Se modificй соmропеп!а nomina16 а Consiliului pentru proteclia drepturilor
copilului ре lingй Рrimёriа comunei Ciorescu, dupй cum чrmеаzй:

Presediпtele Consiliulai
Ivan Scripnic - Рrimаr а1 comunei Ciorescu

Vic ер r е s е dinte l е С о пs ili ul ui
Grilас Alina - Secretar al Consiliului comunei Ciorescu

s е cr et ar ul С о п s ili ul ui
Gorincioi Evelina - Asistent social

Membrii Сопsiliului:
Stegarescu Апа - Specialist relalii cu publicul
Butucel Ana - Specialist in domeniul implementбrii politicilor de tineret gi
sport
ВаrЬасаr Anatolie - Jurist
Сiоrпеi Victoria - Medic - ý.f а1 IMSP CS Ciorescu
Reprezentantul SP-8 al IP Riqcani, DP Chiqinйu
Reprezentantul instituliilor 1осаlе de iпчй!йmiпt (1а necesitate)

W



2. in cazul demisionёrii din funclie а unuia dintre membri, atribuliile lor in cadrul
consiliului чоr fi indeplinite automat de сйtrе persoanele nou desemnate in aceste
funclii.

3. Se арrоЬй Regulamentul de activitate а1 Consiliului 1оса1 pentru protectia
drepturilor copilului, сопfоrm anexei.

4. Comisia pentru ordine publicй qi drept, pentru educalie, culturй, proteclie socialё qi

ocrotirea sбпёtйlii va line 1а control indeplinirea рrечеdеrilоr prezentei Decizii.

Pre9edinte de gedinfй

contrasemnat:
secretar al consiliului
соmuпеi Сiоrеsсu

BARBACAR Stela

GRITAC Alina
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Апеха пr. l
Ia Deciziaconsiliuluicomuneiciorescu

пr. 3/3 din 27.09.202l

REGULAMENTUL

Consiliului Local репtrч Protecfia
Drepturilor Copilului

I. No{iuni generale

1. Consiliul Local pentru Protectia Drepturilor Copilului (in continuare Consiliul)
este organ local menit sё asigure еlаЬоrаrеа qi implementarea politicilor de proteclie а

drepturilor copilului gi familiei.
2. Activitatea Consiliului se dеsй;оаrё in baza Convenliei ONU cu privire 1а

drepturile copilului, Constituliei Republicii Moldova, Codului Familiei RM, Legii RM
пr. 338/1994 privind drepturile copilului, Legii RM пr. |4012013 privind protectia
speoialб а copiilor aflali in situalie de risc ai а copiilor separali de рёriпti qi FVG пr.
409/1998 privind арrоЬаrеа Regulamentului Consiliului National pentru Protectia
Drepturilor Copilului, аltоr acte normative in domeniu 9i prezentului Regulament.
3. Consiliul este constituit din reprezentan{i ai autoritйlilor publice locale, рrесчm
qi din reprezentanlii altor institulii din localitate.
4. Consiliul reprezintй Administralia Publicё Localё Ciorescu in relaliile сч
organiza{iile interna{ionale 9i nalionale, се activeazl"in domeniul protecliei drepturilor
copilului 9i familiei.

II. Obiectivele Consiliului

5. Consiliul rea|izeazdurmйtoarele obiective:
- Asigurarea respectЁrii prevederilor Convenliei ONU cu privire 1а drepturile
copilului, altor documente internationale din domeniu 1а care Republica Moldova este
parte gi а legislaliei nationale privind protectia drepturilor copilului gi familiei;
- Identificarea direcliilor prioritare de intervenlie in domeniul protectiei
drepturilor copilului 9i familiei;
- Рrоmочаrеа politicilor nationale privind proteclia drepturilor copilului 9i
familiei;
- Сооrdопаrеа activitйlilor de elaborare а strategiilor ýi programelor
guvernamentale privind proteclia drepturilor copilului qi familiei ;

- Consolidarea parteneriatului social in domeniul protecliei drepturilor copilului
9i familiei.

ПI. Atribu{iile Consiliului

б.Репtru rеаlizаrеа obiectivelor sale, Consiliul se investeqte cu urmёtоаrеlе atributii:



- Monitorizarea realtzбrit mйsurilоr de asisten{ё socialё а copiilor cu nevoi
speciale (cu grad de dizabilitate. orfani, etc.);
- Monitorizarea repartizйrii ajutoarelor umanitare pentru copii, in comun cu
organizatiile neguvernamentale ;

- Monitorizarea implementйrii Conventiei ONU cu privire 1а drepturile copilului,
altor documente 9i а politicilor nationale de proteclie а drepturilor copilului 9i
familiei;
- Realizarea implementйrii strategiilor 9i рrоgrаmеlоr nationale de proteclie а
drepturilor copilului gi familiei;
- ЕlаЬоrаrеа рrоgrаmеlоr 1осаlе 9i а planurilor de actiuni privind proteclia
drepturilor copilului gi familiei;
- Coordonarea activitёlilor structurilor locale ?n чеdеrеа sustinerii copilului gi
familiei;
- Monitorizarea serviciilor acordate copilului 9i familiei de сйtrе comunitate gi
structurile publice pentru protectie, dezvoltare qi educatie:
- Ехаmiпаrеа cazurilor minorilor delincventi qi а рёriп{ilоr се nu-;i indeplinesc
obligatiunile pёrinte;ti;
- Examinarea cazurilor de iпсёlсаrе а drepturilor copilului.

IV. Activitatea Consiliului

7. Preqedintele Consiliului ехеrсitйurmйtоаrеlе functii:
- Conduce activitatea Consiliului;
- Сопчоасё qi conduce qedinlele Consiliului;
- DeleagйresponsabilitйlilemembrilorConsiliului;
- Sеmпеаzб" procesele чеrЬаlе 9i alte documente се yizeazd activitatea
Consiliului;
- Reprezintй Consiliul in relaliile cu autoritйlile 9i organizaliile na{ionale qi
internationale.
8. Consiliul se intruneqte trimestrial in gedinle оrdiпаrе, iar, in caz de necesitate, 1а

initiativa preqedintelui Consiliului, se сопчоасй in ;edinle extraordinare.
9. Consiliul monitorizeazб qi evalueazб рrоgrаmеlе de protectie а drepturilor
copilului, rea|izeazб studii, pregйteqte rapoarte etc.
10. Consiliul prezintй spre examinare organelor competente аlе statului cazurile de
iпсйlсаrе а drepturilor copiilor, cazurile copiilor delincvenli gi ale рйriпlilоr се nu-;i
indeplinesc obligaliunile pйrinte9ti.

ч. Dispozi{ii finale

11. Deciziile Consiliului sunt executorii
qi pentru реrsоапеlе fizice yizate in еlе.

pentru Autoritatea Publicё Lосаlй, рrесчm

SECRETAR AL CONSILшLUI
COMUNEI CIORESCU GRITAC Alina


