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        ROMÂNIA	 			             VIZAT PENTRU LEGALITATE,	
      JUDEŢUL IAŞI          			                  S E C R E T A R,	       
   MUNICIPIUL PAŞCANI      			          Mircea   Zuzan	   
    CONSILIUL LOCAL                      P R O I E C T                            
                                                 
                                                                             HOTĂRÂRE
Privind stabilirea componentei si a Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului Consultativ pentru Protectia
Consumatorilor din Municipiul Pascani, judetul  Iasi

		Consiliul Local al municipiului Pascani;
       Avand in vedere:
	prevederile HG nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei , a atribuţiilor şi a modului de de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor ;
	prevederile OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,  republicată  , cu modificările şi completările ulterioare ;
	prevederile HG nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificari si completari ulterioare;
	prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) din  Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;       
	adresa nr. 17535/25.09.2012 emisa de Instituita Prefectului judetului Iasi urmare a sedintei Colegiului Prefectural din data de 07.09.2012 ce vizeaza necesitatea constituirii Consiliului Consultativ pentru protectia consumatorilor la nivelul Municipiului Pascani;

prevederile Hotararii nr. 1/07.09.2012 a Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor la nivelul judetului  Iasi;
	Ordinului Prefectului nr. 545/01.10.2007 ;
	Propunerea primarului municipiului Pascani, in calitate de initiator al proiectului de hotarare si expunerea de motive a acestuia, inregistrata sub nr. 21095/23.10.2012;
	Referatul Compartimentului Acorduri, Avize si Autorizari nr. 21096/23.10.2012;
	In temeiul art. 45, alin (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,       

   	HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se infiinteaza Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor din Municipiul Pascani  judetul  Iasi, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2  Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor din Municipiul Pascani îşi va desfăşura activitatea în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, conform anexei nr.  2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3  Prezenta hotărâre are un caracter normativ .
Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului Municipiului Pascani, judetul Iasi,  si Compartimentul Acorduri, Avize si Autorizari.
      Art. 5.  Serviciul administratie publica  va comunica in copie prezenta hotarare:
	Institutiei Prefectului Iasi;

Membrilor Consiliului Consultativ propus;
	Mass media



INITIATORUL PROIECTULUI DE HOTARARE,
        P R I M A R,
    DUMITRU PANTAZI


    PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA:
                                                                                SECRETAR,                                                                         
   _________________________________                Cons. Jr.   MIRCEA  ZUZAN                                                                                                       










Nr.crt
Denumirea institutiei
Adresa
Nr. telefon
1.
Primaria Pascani - dl. Viceprimar Axinte Vasile


2.
Comisariatul jud. pt. protectia consumatorilor-d.lui comisar sef   - Dna comisar Dana Mihaela Darie
Str. Toma Cozma nr. 11 iasi cod 700554

Fix 278234/   fax 278233
3.
Comisariatul jud. pt. protectia consumatorilor
Dna comisar  Marinela Buhaescu
                idem
   Idem
4.
Serviciul Judetean de Metrologie Legala
Ing. Gabriel Constantin Sarbu
                idem
0232/234258 f. 0232/212593
5.
Garda Financiara
dl. comisar sef  sectie Marian Bosianu
Str. Anastasie Panu nr. 26 iasi
255981
6.
DirectiaJudeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale
dl. inspector vamal Enea Constantin
b.dul Nicolae Iorga nr. 1o C IASI 
0232/208300 fax 0232/208290
7.
Politia MunicipalaPascani – investigare fraude  dl. Comisar sef Ciurila Ionel
Pascani, str. 1 Decembrie 1918
0232/ 740290
8.
Directia de  Sanatate Publica - asist. insp. Preotu Petrica
Str. Vasile Conta nr. 24 iasi 
0232/210900 – int 100
9.
Directia Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor 
 dl. Dr. Gaboran Ioan Vasile
Aleea Mihail Sadoveanu 10, Iasi, 700489. Jud. iasi
0232/  267501  
fax 	277305
10.
Politia Locala Pascani, -  dl. Avasiloaiei Vasile
Str. Stefan cel Mare  - cladire veche  Primarie 
0232/254400 fax 0232/276334  Pascani 0232/766462
11.
Agentia pentru Protectia Mediului – Comisariatul Judetean Iasi al Garzii Nationale de Mediu – dl. Comisar Eugen Sandu – 0751/169907
Str. Th. Vascauteanu nr. 1o bis
0232/215497 fax 214357
12.
Politia Locala Pascani, - disciplina in constructii – dna Ciolacu Benona 
Str. Stefan cel Mare - 
0232/244621 fax 244617
13.
INSPECTIA MUNCII   IASI –
Dna Baltatescu  Mariana
Strada Moara de Foc nr. 31
cod postal 700520
Punctul de lucru Pascani
Strada Moldovei nr. 13 B
Telefon: 0232765252
14.
Primaria Pascani – Activitate asistenta medicala scolara  - dr. Filipov Ustinia
Pascani jud. Iasi

15.
Reprezentanta  Registrului Auto Roman
Ing. Varvara  Octavian Marius
Calea Chisinaului nr. 45 A repr.Varvara Octavian
0232/234580 fax 259820
16.
Primaria Pascani – Comp. Comercial – Popovici Doina
Pascani, jud . Iasi


Lipsesc   4  reprezentanti -   	- desemnati  deja  sunt   12
                 -     Reg. Comertului  -   de inlocuit (eventual politia locala)
                 -     Insp. in constructii ( 2 reprez .) refuza (dl. Andronache)
                                -     Reprezentant primarie


























                                                Anexa nr. 2 la H.C.L. _______________
  
                                                       R E G U L A M E N T
de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor 
din municipiul  Pascani, jud. Iasi


DISPOZITII GENERALE:

     Art.1. Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor, constituit la nivelul municipiului Pascani, asigură:
CADRUL INFORMAŢIONAL ŞI ORGANIZATORIC NECESAR STABILIRII ŞI APLICĂRII POLITICII DE PROTECŢIE A CONSUMATORILOR.

CORELAREA ACŢIUNILOR AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, CU CELE ALE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE CU ATRIBUŢII ÎN ACEST DOMENIU.


ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR:

     Art. 2. Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor are următoarele atribuţii:
ÎN DIRECŢIA STABILIRII ŞI APLICĂRII POLITICII DE PROTECŢIE A CONSUMATORILOR:

analizează modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor şi propun:
    - autorităţilor administraţiei publice ce au atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, acţiuni pentru aplicarea mijloacelor prevăzute de lege, care să asigure protecţia cetăţenilor în calitatea lor de consumatori;
    - Consiliului Local şi Primăriei, măsuri în sprijinul apărării drepturilor consumatorilor, precum şi corelarea acţiunilor acestora cu acţiunile altor factori implicaţi în scopul realizării unei protejări reale, unitare, a intereselor consumatorilor.

analizează modul în care sunt aplicate propunerile Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor, de către organele sau organizaţiile sesizate.

analizează modul de colaborare a autorităţilor administraţiei publice în domeniul protecţiei consumatorilor şi recomandă căi de îmbunătăţire a colaborării.





pe baza analizei constatărilor organismelor reprezentate în Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor,
  - recomandă acţiuni în anumite sectoare din domeniul protecţiei consumatorilor;
  - propune efectuarea de studii în legătură cu cauzele care au generat încălcări ale  
   dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, precum şi măsurile de prevenire;
  - propun îmbunătăţiri ale reglementărilor sau, după caz, noi reglementări în domeniul 
    protecţiei consumatorilor;
  - formulează propuneri în sprijinul elaborării strategiei şi a programelor de acţiune pe 
    plan local.

ÎN DIRECŢIA CORELĂRII ACŢIUNILOR DIVERSELOR AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, CU CELE ALE ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE, CARE AU ROL ÎN REALIZAREA PROTECŢIEI CONSUMATORILOR:

analizează problemele specifice ale asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi, propune autorităţilor administraţiei, precum şi oricăror organisme sau asociaţii interesate, modalităţi de sprijinire a acestora în rezolvarea problemelor respective.

stabileşte obiective comune, asupra realizării cărora, prin mijoace specifice fiecărei categorii de autorităţi şi organisme (guvernamentale sau neguvernamentale)  să se concentreze acţiunea acestora în vederea opririi sau înlăturării efectelor negative asupra vieţii, sănătăţii, necesităţii sau intereselor economice ale consumatorilor, care se manifestă în mod repetat sau, cu consecinţe grave într-un anumit sector al producţiei sau, comercializării produselor sau prestărilor de servicii. 
  
Analizează modul în care autorităţile administraţiei publice răspund solicitărilor (sesizări, reclamaţii) consumatorilor sau asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi sesizează autorităţile în cauză asupra eventualelor carenţe în organizarea şi funcţionarea sistemului de recepţie şi răspuns a cererilor consumatorilor.

Sprijină acţiunea de informare şi educare a consumatorilor desfăşurată de diverse autorităţi, organisme, organizaţii existente la nivelul municipiului.

ORGANIZAREA CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR. 

     Art.3. Conducerea operativă a activităţii Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor, este asigurată de un birou de coordonare.
       Biroul de coordonare se compune din 5 membri, din care: preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor, care sunt membri de drept şi, reprezentanţii Primăriei şi ai Poliţiei municipiului Pascani



     Art. 4. Atribuţiile Biroului de coordonare a activităţii Consiliului Consultativ, sunt:
coordonează desfăşurarea lucrărilor Consiliului Consultativ şi pregăteşte şedinţele acestuia.

convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Consultativ în cazuri deosebite, după consultarea Consiliului Local şi a Primarului.

colaborează şi invită la şedinţele Consiliului Consultativ, ori de câte ori se consideră necesar, reprezentanţii altor organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale cu rol în domeniul protecţiei consumatorilor şi, ai autorităţii administraţiei publice locale.

transmite propunerile Consiliului Consultativ autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale, care pot avea un rol în domeniul protecţiei consumatorilor.

urmăreşte efectele propunerilor Consiliului Consultativ şi îl informează asupra rezultatelor.

întocmeşte şi prezintă Consiliului Consultativ raportul semestrial de activitate.

     Art. 5. Preşedintele Consiliului Consultativ reprezintă consiliul şi asigură buna desfăşurare a activităţii acestuia.
      În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele este ajutat de vicepreşedinte.
     Secretarul asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi participă la şedinţele Consiliului, fără a avea drept de vot.

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR. 

     Art.6. Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor, funcţionează pe baza prezentului regulament propriu, aprobat de membrii acestuia, cu respectarea Regulamentului cadru şi a celorlalte obligaţii legale.
     Art.7. Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor se întruneşte lunar în şedinţă ordinară la propunerea preşedintelui .
     Acesta se poate întruni în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea Biroului de coordonare.
        Art.8. Convocarea Consiliului Consultativ se face cu cel puţin cinci zile înaintea    
    şedinţelor ordinare şi, cu cel puţin trei zile înaintea şedinţelor extraordinare.
      Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei. Invitaţia la 
şedinţă va preciza: ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării acesteia.


     Art.9. Şedinţele Consiliului Consultativ sunt legal constituite cu prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi.
      Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice sau înlocuitorii acestora, care fac parte din Consiliul Consultativ, au obligaţia de a participa la şedinţele consiliului.
      În cazul în care reprezentantul împuternicit absentează de două ori consecutiv, preşedintele Consiliului va sesiza autoritatea respectivă, pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare.
     Art.10. Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor sale, adoptă hotărâri. Hotărârile se iau prin vot deschis cu majoritaea simplă a celor prezenţi.
     Art.11. Procesul verbal al şedinţei este semnat de toţi membrii prezenţi ai Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor şi este ţinut într-un dosar special al şedinţelor.

DISPOZIŢII FINALE.  

     Art.12. Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor de către membrii acestuia, indiferent de funcţiile îndeplinite, nu este remunerată.















PRIMARIA MUNICIPIULUI  PASCANI
Nr .21095/23.10.2012
EXPUNERE DE MOTIVE

 privind necesitatea constituirii la nivelul Municipiului Pascani a   Consiliului Consultativ pentru  Protectia Consumatorilor  
                       Intrucat in prezent, politica consumatorului urmăreşte:
— să garanteze standarde esenţiale de sănătate şi de securitate astfel încât cumpărătorii să fie încrezători în momentul achiziţionării de produse şi să fie siguri că produsele corespund standardelor de siguranţă ;
— să garanteze că aceştia sunt protejaţi împotriva practicilor ilegale şi abuzive;
— să permită persoanelor să aibă acces la informaţie şi să înţeleagă politicile care le afectează;
— să creeze un mediu coerent şi comun pe întreg teritoriul tarii  în vederea aplicării eficiente a normelor privind protecţia consumatorului;
— să asigure că preocupările consumatorilor sunt integrate în gama completă a politicii actuale de la mediu şi transport până la servicii financiare şi agricultură, 
apare necesitatea constituirii la nivelul  municipiului nostru a  Consiliului Consultativ de Protectie a Consumatorilor , care va avea ca obiectiv major armonizarea şi simplificarea tuturor normelor şi acţiunilor în domeniul protecţiei consumatorului, ce implică, în prezent, numeroase reglementări. Simplificarea normelor existente, acolo unde este posibil, ar putea fi benefică atât pentru consumatori (permiţând accesul la o mai mare varietate de produse la preţuri mai bune), cât şi pentru întreprinderi (reducându-le astfel poverile). 
                    Un alt obiectiv al Consiliului Consultativ de Protectie Consumatorilor il reprezinta informarea consumatorilor despre capacitatea lor de a se apara, care este legata in mod direct de informatiile de care dispun si aici avem in  vedere liniile mari ale politicii de informare in legatura cu produsul, dezvoltarea insasi a serviciilor de informare a consumatorilor, cresterea testarilor in vederea compararii produselor.
                 Un alt aspect important  este garantarea celui mai înalt nivel posibil al protecţiei juridice eficiente a intereselor consumatorilor prin intermediul procedurilor administrative.
                 Este deci necesar sa functioneze un sistem de avertizare a consumatorilor legat de produsele care pot prezenta riscuri, sistem care sa faca posibila solutionarea in timp util a plangerilor consumatorilor si luarea de masuri corespunzatoare.
                 Prin urmare, avand in vedere si:
	prevederile HG nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei , a atribuţiilor şi a modului de de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor ;
	prevederile OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor republicată  , cu modificările şi completările ulterioare ;

prevederile HG nr.748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ;
adresa nr. 17535/25.09.2012 emisa de Instituita Prefectului judetului Iasi urmare a sedintei Colegiului Prefectural din data de 07.09.2012 ce vizeaza necesitatea constituirii Consiliului Consultativ pentru protectia consumatorilor la nivelul Municipiului Pascani;
prevederile Hotararii nr. 1/07.09.2012 a Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor la nivelul judetului  Iasi;
Ordinului Prefectului nr. 545/01.10.2007 ;
propun Consiliului Local al municipiului Pascani infiintarea  CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU  PROTECTIA CONSUMATORILOR.

	P R I M A R,
                                                Dumitru  Pantazi








            PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
                              JUDETUL IASI
 COMPARTIMENT ACORDURI, AVIZE SI AUTORIZARI	          SE APROBA,
     Nr. 21096/23.10.2012	          P R I M A R,
                                                                                                        DUMITRU   PANTAZI
                                                                                                          
         					R  A  P  O  R  T

	privind  necesitatea stabilirii componentei si a Regulamentului de                                           
            organizare si functionare a Consiliului Consultativ pentru Protectia 
            Consumatorilor din Municipiul Pascani, judetul  Iasi
	
            Subsemnata  Popovici Doina, referent in cadrul Compartimentului    
Acorduri, Avize si autorizari din cadrul  Primariei Municipiului Pascani,

Avand in vedere:
	prevederile HG nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei , a atribuţiilor şi a modului de de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor ;


	prevederile OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor republicată  , cu modificările şi completările ulterioare ;


	prevederile HG nr.748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ;


	adresa nr. 17535/25.09.2012 emisa de Instituita Prefectului judetului Iasi urmare a sedintei Colegiului Prefectural din data de 07.09.2012 ce vizeaza necesitatea constituirii Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor la nivelul Municipiului Pascani;


	prevederile Hotararii nr. 1/07.09.2012 a Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor la nivelul judetului  Iasi
	Ordinului Prefectului nr. 545/01.10.2007 ,

 
propun  Consiliului Local al Municipiului Pascani constituirea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor.

COMPARTIMENT  ACORDURI, AVIZE, AUTORIZARI
Ref.  Popovici   Doina

