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                                                       HOTĂRÂREA 

Nr. 20  din  24.02.2023 

  

privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ, 

pentru probleme de asistenta sociala si protectia copilului  la nivelul orasului  

Tăuţii-Măgherăuş, judeţul Maramureş   

 

 

 

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

de 24.02.2023 

              Avand in vedere: 

 

 raportul compartimentului de asistenţă socială nr. 1554 din 06.02.2023; 

 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

orașului Tăuții Măgherăuș, 

 avizul secretarului. 

Având în vedere prevederile art. 114 din legea 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, a Ordinului  nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru 

privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă 

socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului, Legea 292/2011 a asistentei 

sociale. 

                 În temeiul art.196 alin.1 lit.a), art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) din OUG 

nr.57/2019, privind Codul administrativ: 

 

 

                                              HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea componentei Consiliului Comunitar 

Consultativ, pentru probleme de asistenta sociala si protectia copilului  la nivelul 

orasului  Tăuţii-Măgherăuş, dupa cum urmeaza: 

 

-  Marinescu Dumitru – Primarul orasului 

-  Muresan Stefan – Șef  Politia orașului Tautii Magheraus 

-  Ofrim Loredana – Director Liceul Tehnologic  Traian Vuia 

-  Maries Bogdan  –     consilier local 

-  Miholca Anamaria   – consilier local 

-  Ratiu Călin – consilier local 

-  Croitoru Adriana  – consilier scolar  

 



 

- Micle Nicoleta – asistent medical  

- Oane Maria – medic de familie 

- Nechita Felicia – asistent medical      

- Campan Cosmin – inspector situatii de urgenta 

- Bodea Florica – inspector  

- Pop Ioan – preot 

- Mic Aurelian  – preot  

  

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul 

oraşului Tăuţii-Măgherăuş, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala.  

 
Art.4  Prezenta se comunica: 

 Institutiei Prefectului-judeţului Maramureş; 

 Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

 Serviciului Public de Asistenta Sociala; 

 Persoanelor desemnate in consiliu, prin grija Serviciului Public de Asistenta 

Sociala 

 Se publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș.  

 
 

 

 

 
                                                                Președinte de ședință, 

                                                              Miholca Anamaria - Cecilia 

                  

        

 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                                  Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.20 din 24.02.2023 

5ex.CL/BCI 

 

 


