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ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL  
 

 

                                                                  HOTĂRÂREA 

Nr. 2  din  31.01.2017 

  

privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ, pentru 

probleme de asistenta sociala si protectia copilului  la nivelul orasului  Tăuţii-Măgherăuş, 

judeţul Maramureş  si aprobarea regulamentului de organizare si functionare 

 

 

Consiliul local al orasului Tautii Magherauş întrunit in şedinţa ordinara din data de 31.01.2018 

              Avand in vedere: 

 raportul compartimentului de asistenţă socială nr.1234/2017; 

 avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate, activităţi 

sportive şi de agrement, 

 avizul Comisiei pentru administraţie, juridice, apărarea ordini şi liniştii publice şi a 

drepturilor cetăţeneşti,  

 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.36 alin.2 lit.d, alin 6 lit. a, pc. 2 şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile ulterioare. 

 

                                              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: 

Tautii Magheraus :  

-  Ardelean Anton – Primarul orasului 

-  Rad Calin – comisar interimar Politia Tautii Magheraus 

-  Ofrim Loredana – director Liceul Tehnologic  Traian Vuia 

-  Sasaran Ana – consilier local 

-  Croitoru Adriana  – consilier scolar  

-  Nechita Felicia – asistent medical                             

Baita:          
- Bihari Iosif  – consilier local 

- Ratiu Adrian – consilier local 

- Micle Nicoleta – asistent medical  

Ulmoasa: 

- Lupse Alexandru– delegat satesc 

 

Nistru: 

- Oane Maria – medic de familie 

- Bonti Iosif  – consilier local 

 

Merisor: 

- Pop Romeo Paulin 

 



 

 

Bozinta Mare : 
- Bodea Florica – inspector  

- Pop Ioan – preot 

 

Busag: 

- Mic Aurelian  – preot paroh Biserica Sfantul Ioan Botezatorul 
 

Art. 2 Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Comunitar 

Consultativ Tautii Magheraus. 

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 aduce la cunostinta publica prin afişare. 

 

 

Presedinte de ședință 

                                                           Ispasoiu Pompiliu 

                                                                                                                   

                                                                                  

                                      Contrasemneaza Secretar 

                                                                                                                    Bindila Calin Ioan                   

                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    12   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr. 2/31.01.2018      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


