
Instituþia Prefectului � judeþul Bacãu 

 1 

 
 

 
REGULAMENT 

de organizare ºi funcþionare a 
Comitetului consultativ de dialog civic pentru persoane vârstnice 

 
                       I. Consideraþiuni introductive 
 

La data de 7 aprilie 2004 Guvernul României a emis Hotãrârea nr.499 privind 
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru persoanele 
vârstnice, în cadrul prefecturilor. 

Din Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice , conform prevederilor hotãrârii menþionate fac parte: 

- prefectul judeþului Bacãu; 
- subprefectul judeþului Bacãu; 
- reprezentanþi de la:  

 - Direcþia pentru Dialog, Familie ºi Solidaritate Socialã  Bacãu 
     - Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate Bacãu 
     - Casa Judeþeanã de Pensii Bacãu 
     - Direcþia Judeþeanã de Asistenþã Sociala Bacãu 
     - Direcþia de Sãnãtate Publicã Bacãu 
- reprezentanþi ai Consiliului Judeþean al persoanelor Vârstnice; 
- preºedintele Consiliului Judeþean al persoanelor Vârstnice; 
Pentru realizarea scopului pentru care a fost constituit Comitetul consultativ de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice ºi pentru a-i asigura un cadru coerent de 
activitate se adopta urmãtorul: 

 
R E G U L A M E N T 

 
Capitolul I. Natura juridicã, rolul, obiectivele ºi atribuþiile Comitetului consultativ de 

dialog civic. 
 
Art.1. În cadrul prefecturii se înfiinþeazã ºi funcþioneazã Comitetul consultativ de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, care este un organism format din 
reprezentanþi ai prefecturii, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ºi ai organizaþiei 
judeþene de pensionari. 

 
Art. 2. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice vizeazã în special urmãtoarele obiective: 
 
-asigurarea relaþiilor de colaborare care sa permitã informarea reciproca permanenta 

asupra problemelor care sunt de interes specific pentru  persoanele vârstnice; 
-consultarea reprezentanþilor persoanelor asupra proiectelor de acte normative care 

urmeazã sã se iniþieze, precum si in toate problemele cu caracter economic, social, medical ºi 
cultural, de interes al acestora; 

-monitorizarea aplicãrii mãsurilor stabilite în exercitarea atribuþiilor; 
 
Capitolul II. Funcþionarea Comitetului consultativ de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice. 
 
Art. 3. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice se întruneºte lunar. 
Convocarea ºedinþei se face de cãtre Secretariatul comitetului la cererea prefectului . 
Atribuþiile Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice  sunt , in principal, urmãtoarele: 
-analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele  vârstnice ; 
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-elaborarea de propuneri pentru soluþionarea acestor probleme; 
-elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de cãtre prefect conducerii 

Ministerului Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse ºi a Ministerului Internelor ºi Reformei 
Administrative. 

 
Art.4.Sedintele de lucru ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice sunt conduse de cãtre prefect. 
Prefectul în calitate de coordonator al comitetului stabileºte tematica întâlnirilor în urma 
consultãrilor cu membrii comisiei si dispune asupra urmãtoarelor: 

-direcþionarea spre rezolvare a problemelor cãtre autoritãþile locale abilitate, sau dupã 
caz, cãtre Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse sau alte autoritãþi ale statului implicate 
sau interesate; 

-asigurarea relaþiei cu mass-media locala; 
-asigurarea, prin  relaþii directe cu instituþiile abilitate (servicii publice deconcentrate) a 

participãrii acestora la soluþionarea problemelor puse în discuþie. 
 
Art.5. Problemele dezbãtute în ºedinþele comitetului vor fi înscrise in procesul verbal 

de ºedinþã, întocmit prin grija secretariatului comisiei. 
 
Art.6.La ºedinþele comitetului pot participa ºi reprezentanþi ai mass- media locala. 
 
Capitolul III. Alte dispoziþii. 
 
Art.7. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice are un secretariat coordonat de subprefect format din reprezentanþi ai Instituþiei 
Prefectului si un reprezentant al Consiliului Judeþean al Persoanelor Vârstnice. 

Secretariatul Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice are urmãtoarele atribuþii: 

-convoacã membrii comisiei la ºedinþele acestuia, cu cel puþin 3 zile înainte; 
-primeºte, înregistreazã ºi gestioneazã materialele (solicitãri la întâlniri, tematica pusa 

in discuþie, liste cu problemele ce se afla în atenþia partenerilor locali), arhivarea documentelor; 
-sintetizeazã problematica cu care este sesizat comitetul, efectueazã analize 

preliminare prin contacte directe cu instituþiile implicate, face propuneri pentru tematica care 
urmeazã sa fie pusa in discuþia comitetului; 

- întocmeºte procesele verbale ale întâlnirilor organizate si asigura evidenta lor in 
dosare distincte împreunã cu materialele puse în discuþie si cu materialele care au stat la baza 
solicitãrii întâlnirii; 

- întocmeºte raportul anual ºi-l înainteazã la Ministerul Internelor si Reformei 
Administrative ; 

-alte sarcini stabilite de plenul comisiei. 
 
Art.9. Prezentul regulament va putea fi completat si modificat de cãtre comitet in 

funcþie de disfuncþionalitãþile ºi necesitãþile ce vor apare pe parcursul desfãºurãrii activitãþii in 
cadrul economiei judeþului ºi in funcþie de apariþia unor eventuale acte normative care vor 
reglementa probleme de competenta comitetului. 

 
                                                

                                    
 
 
 
 
 
 


