Республика Молдова
Муниципальный совет
СТРЭШЕНЬ

Republica Moldova
Consiliul municipal
STRĂŞENI
DECIZIE nr.
din

august 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea și funcționarea
Consiliului Consultativ pe Incluziunea
Socială a Persoanelor cu Dizabilități
și alte categorii social vulnerabile din
municipiul Strășeni
În temeiul Legii privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, art.8 alin.(3), 14
alin.(2) lit.p) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Strategiei de dezvoltare socio-ecomonică a mun. Strășeni pentru perioada 2019-2025, aprobată
prin decizia Consiliului municipal Strășeni nr.5/25 din 22 mai 2019, având în vedere avizele
comisiilor consultative de specialitate, Consiliul municipal DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe
Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități și alte categorii sociale vulnerabile din
municipiul Strășeni, conform anexei, parte integrantă a deciziei.
2. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina primarului.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului

Svetlana Radu

Anexă
la decizia Consiliului municipal
nr. din august 2021

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ pe
Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități și alte categorii social
vulnerabile din municipiul Strășeni
I.

Dispoziții generale

1. Consiliul Consultativ pe Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități și alte categorii
sociale vulnerabile din municipiul Strășeni (în continuare – Consiliul Consultativ) este structura
locală a Primăriei municipiului Strășeni, creată de către Organizația Teritorială Strășeni a
Asociației Nevăzătorilor din Moldova în scopul asigurării, implementării, monitorizării și
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și alte categorii sociale vulnerabile la nivel
local.
2. Regulamentul de activitate al Consiliului Consultativ stabilește modul de organizare și
funcționare.
3. Consiliul Consultativ este organul intersectorial consultativ, fără personalitate juridică, care
asigură coordonarea și participarea tuturor structurilor locale în protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități și alte categorii sociale vulnerabile din comunitate.
4. Consiliul Consultativ se aprobă prin decizia Consiliului Municipal Strășeni și activează în
baza regulamentului aprobat.
5. În activitatea sa Consiliul Consultativ se călăuzește de Convenția ONU cu privire la
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Legea nr.60/2012 cu privire la Incluziunea socială a
Persoanelor cu Dizabilități, Hotărârea Guvernului nr.723/.2017 cu privire la aprobarea
Programului de incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017-2022 și de
prezentul Regulament.

II. Structura Consiliul Consultativ pe Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități și
alte categorii social vulnerabile din municipiul Strășeni
1. Consiliul Consultativ este constituit din președinte, secretar și 5 (cinci) membri.
2. Președintele consiliului este reprezentantul Organizației Teritoriale Strășeni a Asociației
Nevăzătorilor din Moldova.
3.Secretarul Consiliul Consultativ este un membru al organizației.
4. Membrii Consiliului Consultativ sunt membrii Organizației Teritoriale Strășeni a Asociației
Nevăzătorilor din Moldova sau a altei Organizații nonguvernamentale din municipiul Strășeni,
delegați în baza unui proces verbal.

5. În calitate de membri ai Consiliului Consultativ se vor include persoanele cu funcții de
demnitate publică din cadrul autorității administrației publice locale de nivelul întîi, în persoana
primarului sau viceprimarului, reprezentanții altor instituții publice locale și asociațiilor obștești
abilitate în domeniul protecției drepturilor și intereselor persoanelor cu dizabilități și altor
categorii social vulnerabile.
6. Consiliul Consultativ este în drept, la inițiativa majorității membrilor, să propună excluderea
membrului care prin acțiune sau inacțiune și-a compromis calitatea de membru a Consiliului.
7. Instituția, membrul căreia a fost exclus sau din alte considerente nu-și poate exercita funcțiile,
va delega un alt reprezentant în Consiliul Consultativ.

III. Atribuțiile Consiliului Consultativ pe Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități
și alte categorii social vulnerabile din municipiul Strășeni
1. Atribuțiile principale ale Consiliul Consultativ sunt conform acordului de colaborare dintre
Primăria mun. Strășeni și A.O. Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din 09
octombrie 2020:
a) monitorizarea implementării documentelor la nivel local de politici naționale de protecție a
drepturilor persoanelor cu dizabilități și alte categorii sociale vulnerabile;
b) monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și alte persoane din
categoriile sociale vulnerabile în cadrul serviciilor acordate cetățenilor de către comunitate și
structurile politice pentru protecție, dezvoltare și educație;
c) contribuie la elaborarea proiectelor, deciziilor publice în domeniul acordării serviciilor
sociale și accesibilității și susține eforturile autorităților publice locale în procesul de
implementare a acestora;
d) monitorizarea, colectarea și analiza informației privind respectarea drepturilor persoanelor
cu dizabilități și alte persoane din categoriile sociale vulnerabile;
e) evaluarea gradului de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități alte persoane din
categoriile sociale vulnerabile;
f) prezentarea propunerilor privind planificarea bugetului anual al primăriei în scopul
îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități și alte persoane din categorii vulnerabile la
nivel local;
g) dezvoltarea și consolidarea relațiilor de cooperare a instituțiilor abilitate în domeniul
drepturilor persoanelor cu dizabilități și alte persoane din categoriile sociale vulnerabile;
h) prezentarea către autoritățile administrației publice locale a propunerilor orientate spre
asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, altor persoane din categoriile social
vulnerabile la nivel local;
2. Consiliul Consultativ este creat pe un termen de 5 ani cu dreptul de a fi prelungit.

IV. Organizarea activității Consiliului Consultativ pe Incluziunea Socială a Persoanelor cu
Dizabilități și alte categorii social vulnerabile din municipiul Strășeni

1. Președintele conduce întreaga activitate a Consiliului Consultativ, delegînd atribuțiile, la
necesitate, secretarului.
2. Președintele Consiliul Consultativ exercită următoarele atribuții de bază:
a) coordonează întreaga activitate a Consiliului Consultativ și asigură îndeplinirea atribuțiilor
acestuia;
b) convoacă și prezidează ședințele Consiliului Consultativ ori de cîte ori este necesar, dar nu
mai rar de o dată la 3 luni;
c) reprezintă Consiliul Consultativ în relațiile cu autoritățile publice la nivel local și alte
instituții, organizații cu competențe sau activități în domeniul promovării drepturilor și
intereselor persoanelor cu dizabilități;
d) stabilește agenda și graficul ședințelor Consiliului Consultativ;
e) stabilește responsabilitățile membrilor Consiliului Consultativ în soluționarea problemelor
care afectează viața persoanelor cu dizabilități și altor persoane din categoriile social
vulnerabile;
f) semnează deciziile, procesele verbale și alte acte care vizează activitatea
3. Ședințele Consiliului Consultativ sunt deliberative în prezența majorității membrilor cu drept
de vot al acestuia.
4. Subiectele pentru dezbatere în cadrul ședințelor Consiliului Consultativ pot fi propuse de
către membrii acestuia.
5. Secretarul Consiliului Consultativ:
a) asigură respectarea procedurii de organizare și desfășurare a ședințelor consiliului;
b) comunică tuturor membrilor consiliului și altor persoane interesate data locul și ora
desfășurării ședințelor, precum și ordinea de zi;
c) întocmește procese verbale și alte documente privind activitatea consiliului;

-

d) perfectează și ține următoarele documente:
- planurile de activitate a consiliului;
- rapoartele trimestriale și anuale privind activitățile consiliului;
- procese verbale ale comisiei;
- alte materiale anexe la procesele verbale.
6.Membrii Consiliul Consultativ au următoarele funcții:
a) contribuie la executarea deciziilor adoptate de către Consiliul Consultativ;
b) participă la monitorizarea situației în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu
dizabilități și altor persoane din categoriile social vulnerabile la nivel local;
c) informează autoritatea/instituția pe care o reprezintă despre activitatea Consiliului și deciziile
adoptate de către acesta;
d) participă la realizarea atribuțiilor Consiliului Consultativ.

7. Deciziile Consiliului Consultativ se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți la ședință.
Opiniile separate, formulate în scris și motivate se vor anexa la procesul verbal al ședințelor
respective.

V. Dispoziții finale
1. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul municipal
Strășeni și adus la cunoștință în termen de 5 zile lucrătoare instituțiilor din domeniul protecției
drepturilor persoanelor cu dizabilități și alte categorii sociale vulnerabile, societății civile din
localitate.

