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       Anexa la Hotararea nr.     
   1/06.07.2016      

 

 

     APROBAT, 

         Președinte Comisie, 
 Subprefect 

    CECIU ALEXANDRU R ZVAN 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE 

AL COMISIEI JUDEŢENE  PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ 
TELEORMAN 

 

 

CAPITOLUL I : DISPOZIȚII GENERALE 

 

ORGANIZARE 

Art.1 

Comisia Judeţean  privind Incluziunea Social  Teleorman se organizeaz  la 
nivelul judeţului, în vederea asigur rii transversalit ţii implement rii politicilor 
de incluziune social . 
Art.2 

Comisia Judeţean  privind Incluziunea Social  se organizeaz  în vederea: 
(1) promov rii Planului de Implementare a Raportului Național Strategic 
privind Protecţia Social  şi Incluziunea Social ; 
(2) elabor rii, monitoriz rii şi evalu rii m surilor prev zute în Planul 
Judeţean privind Incluziunea Social . 

Art.3 

Comisia Judeţean  privind Incluziunea Social  funcţioneaz  în baza Hot rârii 
de Guvern Nr.1217/06.09.2006 privind constituirea mecanismului naţional 
pentru promovarea incluziunii sociale în România. 
 

COMPONENŢA 

Art.4 

(1) Comisia Judeţean  privind Incluziunea Social  se organizeaz  la nivelul 
Instituţiei Prefectului şi este compus  din subprefectul judeţului în calitate de 
preşedinte al comisiei,reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din 
subordinea Guvernului, cu responsabilit ţi în domeniul incluziunii sociale, 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative din judeţ, 
reprezentanţi ai consiliilor locale şi ai consililului judeţean în calitate de 
membri. 
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(2) La reuniunile Comisiei Judeţene privind Incluziunea Social  sunt invitaţi s  
participe reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai patronatelor, precum şi 
personalit ţi recunoscute în domeniu. 
Art.5. 

(1) Secretariatul  Comisiei Judeţene privind Incluziunea Social  Teleorman 
este asigurat de compartimentul de incluziune social  din cadrul Agenţiei 
Judeţene pentru Pl ți și Inspecție Social  Teleorman.  
(2) Fiecare instituţie, administraţie public  judeţean  sau local , organizaţie 
neguvernamental  cu reprezentativitate în structura comisiei privind 
incluziunea social  va desemna o persoan  în vederea asigur rii leg turii 
permanente şi operative cu membrii Secretariatului Comisiei Judeţene privind 
Incluziunea Social . 
Art.6. 

Componenţa Comisiei Judeţene privind Incluziunea Social  precum şi a 
secretariatului  acesteia se stabileşte prin ordin al prefectului judeţului. 
 

CAPITOLUL II: ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 

 

Art.7. 

Comisia Judeţean  privind Incluziunea Social  are urm toarele atribuții şi 
responsabilit ţi: 

(1) Elaboreaz  şi aprob  Planul Judeţean privind Incluziunea şi Protecţia 
Social ; 
(2) Coordoneaz  implementarea Planului Judeţean privind Incluziunea si 
Protecţia Social , conform termenelor stabilite; 
(3) Monitorizeaz  realizarea obiectivelor prev zute în planul judeţean și 
efectueaz  inform ri periodice cu privire la situația și evoluția st rii sociale 
a județului; 
(4) Stabileşte şi iniţiaz  pe parcursul activit ţii anului curent eventualele 
corecţii ale Planului Judeţean privind Incluziunea şi Protecţia Social , pe 
baza evalu rilor periodice realizate de organismele de specialitate ale 
comisiei;  
(5) Prezint  periodic Comisiei Naționale privind Incluziunea Social  
inform ri asupra stadiului realiz rii priorit ţilor asumate prin planul judeţean 
anual; 
(6) Realizeaz  întâlniri informale pe domenii de activitate. 

Art.8. 

Comisia Judeţean  privind Incluziunea Social  îndeplineşte orice alte atribuţii 
stabilite de Comisia Naţional  privind Incluziunea Social . 
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CAPITOLUL III: DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR 

Art.9. 

Comisia Judeţean  privind Incluziunea Social  se convoac  de c tre 
preşedinte, respectiv subprefectul judeţului cu cel puțin 5 zile înainte de  data 
desf șur rii sedinței.   
Art.10. 
Activitatea executiv  şi de secretariat este realizat  de c tre Secretariatul 
comisiei care asigur : 

(1)Organizarea întâlnirilor de lucru ale Comisiei Judeţene privind 
Incluziunea Social ; 
(2)Redactarea ordinii de zi a şedinţelor Comisiei Județene privind 
Incluziunea Social ; 
(3)Difuzarea materialelor privind incluziunea social  c tre membrii comisiei 
judeţene; 
(4)Colectarea datelor şi materialelor de la membrii Comisiei Județene 
privind Incluziunea Social ; 
(5)Întocmirea proceselor verbale şi a sintezelor şedinţelor comisiei. 
(6)Arhivarea şi multiplicarea, dupa caz, a materialelor elaborate de 
Comisia Judeţean  privind Incluziunea Social ; 
(7)Elaborarea de rapoarte care vor fi transmise Secretariatului  Comisiei 
Naţionale în vederea evalu rii şi monitoriz rii semestriale şi anuale; 
(8)Diseminarea informaţiilor; 
(9)Asigurarea contactului permanent cu Secretariatul Comisiei Naționale 
privind Incluziunea Social . 
 

Art.11. 

Şedinţele Comisiei Judeţene privind Incluziunea Social  vor fi conduse de 
c tre subprefectul judeţului, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene. 
Art.12. 

Prezenţa membrilor comisiei la şedinţele Comisiei Județene privind 
Incluziunea Social  este obligatorie.  
Art.13. 

În cazul în care din motive obiective un membru al Comisiei nu poate participa 
la şedinţ , este obligat s  aduc  acest aspect la cunoştinţa Secretariatului  
Comisiei Județene privind Incluziunea Social . 
Art.14. 

La lucr rile Comisiei pot participa în calitate de invitaţi şi reprezentanţi ai altor 
autorit ţi şi instituţii publice, altele decât cele nominalizate în componenţa 
Comisiei Județene privind Incluziunea Social . 
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CAPITOLUL IV: DOCUMENTELE ADOPTATE  DE COMISIA JUDEŢEANĂ 

PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

 

Art.15. 

În activitatea sa, Comisia adopt  hot râri. Hot rârile se adopt  prin vot 
deschis şi cu majoritate simpl . 
Art.16. 

Hot rârile Comisiei se semneaz  de c tre preşedintele Comisiei Judeţeane 
privind Incluziunea Social  şi se duc la îndeplinire de autorit țile publice sau 
ONG-urile vizate. 
Art.17. 

Hot rârile se aduc la cunoştinţa celor interesaţi de c tre Secretariatul  
Comisiei Judeţene privind Incluziunea Social . 
Art.18 

Urm rirea aplic rii Hot rârilor Comisiei Județene privind Incluziunea Social  
revine secretariatului comisiei, care va prezenta inform ri privind stadiul şi 
modul de îndeplinire a m surilor dispuse  în acestea. 
Art.19 

Procesul verbal al şedinţei va fi semnat de c tre Preşedintele Comisiei şi de 
Coordonatorul Secretariatului  Comisiei Județene privind Incluziunea Social . 
 
 
CAPITOLUL V: DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR COMISIEI 

JUDEŢENE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

 

DREPTURI 

 

Art.20 

Membrii Comisiei Judeţene privind Incluziunea Social  au urm toarele 
drepturi: 

(1)Dreptul de a formula propuneri, amendamente sau întâmpin ri; 
(2)Dreptul de vot; 
(3)Dreptul de a  li se consemna punctul de vedere; 
(4)Alte drepturi conferite de hot rârile Comisiei Judeţene privind 
Incluziunea Social . 

 

OBLIGAŢII 

 

Art.21 

Membrii comisiei au urm toarele obligaţii: 
(1)S  participe la toate şedinţele şi lucr rile Comisiei Județene privind 
Incluziunea Social ; 
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(2)S  prezinte, în termenul stabilit, obiectivele şi acţiunile pe care le vor 
desf şura în scopul promov rii incluziunii sociale a categoriilor 
marginalizate social, precum şi materialele necesare desf şur rii lucr rilor 
Comisiei şi întocmirii rapoartelor şi inform rilor; 
(3)S  îndeplineasc , în termen, obligaţiile ce le revin din hot rârile 
Comisiei; 
(4)S  informeze în timp util  secretariatul comisiei despre neparticiparea la 
lucr rile sau şedinţele comisiei. Absentarea trebuie s  aib  la baz   motive  
temeinice şi obiective, în acest  caz titularul va delega un reprezentant  ce 
are drept de vot, în baza mandatului dat de titular.  

 

 

CAPITOLUL VI: DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.22 Prezentul Regulament se completeaz  cu prevederile actelor 
normative în vigoare.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           


