
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL            

 

                                                            

                                                                              HOTĂRÂREA 

  Nr. 171 din 18.11.2022 

 

Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale (MMSS) și UAT Tăuții Măgherăuș, având ca obiect proiectul ”HUB de 

servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963. 

 
 

   Consiliul local al orasului Tautii Magherauş întrunit in şedinţa, ordinara din data de 

18.11.2022 

              Avand in vedere: 

 Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS 

– SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, 

 Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,  

cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările; 

 Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 

 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 

 Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE; 

 Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor). 

 

- Raportul de specialitate a compartimentului asistenta sociala nr. 14080 din 09.11.2022. 

- Adresa nr. 14014 din 08.11.2022 a Ministerului Muncii și Securității Sociale, 

- Avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate, 

activităţi sportive şi de agrement, 

- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 

nr 52/2003, transparenta decizionala în administratia publica; 

 

 



 

 

 

              

         În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2, alin 3 lit c din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 

Art.1 –  Se aprobă Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și   

Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Tăuții Măgherăuș, conform Anexei atașate, 

având ca obiect proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 

130963. 

 

 

Art.2 – Se mandatează primarul oraşului Tăuţii-  Măgherăuş, dl Marinescu Dumitru, cu 

semnarea protocolului de colaborare din anexă. 

 

 

 Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectul judeţului Maramureş  

- Primarul oraşului Tautii-Magheraus; 

- Compartimentul juridic; 

- Compartimentul asistenţă socială, 

 

 

 
 

Președinte de ședință, 

Mărieș Bogdan - Ioan 

                  

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                Bîndilă Călin-Ioan 

 

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
Nr.171 din 18.11.2022 

5ex.CL/BCI 

 


