
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 14 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  9 
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Voturi pentru: 9  
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Abţineri: 0 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                  
JUD. SATU MARE                 
ORAŞUL TĂŞNAD              
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA Nr. 1 
din data de 20 ianuarie 2022 

 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Orașul Tășnad şi Asociația 
Caritas Catolică Oradea, Filiala Tășnad 

 
 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 20 ianuarie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 2600/20.01.2022; 
 Analizând Adresa Asociației Caritas Catolica Oradea – Filiala Tășnad nr. 
7/06.01.2022, înregistrată la Primăria orașului Tășnad sub nr. 666/10.01.2022 
 Având în vedere Raportul Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
2602/20.01.2022 şi Avizul Comisiei pentru  buget, finanțe, programe de dezvoltare, 
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al 
Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 1/20.01.2022; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, legea asistenței sociale, Legii 
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi 
fundații, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. b), ale 
art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă Protocolul de colaborare între Oraşul Tăşnad şi Asociaţia 
Caritas Catolică Oradea, Filiala Tăşnad, în vederea sprijinirii persoanelor din orașul 
Tășnad, aflate în situația de risc social prin distribuirea de alimente, conform Anexei la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
 Art. 2 – Se împuternicește Primarul orașului Tășnad să semneze Protocolul de 
colaborare prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
orașului Tășnad. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 



 
 

ROMÂNIA          ANEXA 
JUD. SATU MARE               LA HOTĂRÂREA NR. 1 / 2022 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

privind sprijinirea persoanelor aflate în situația de risc social 
 din Oraș Tășnad prin distribuirea de alimente 

 
Încheiat între: 

 Unitatea administrativ-teritorială a Orașului Tășnad, cu sediul în  
oraș Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, jud. Satu Mare, cod fiscal 3897122, 
reprezentată prin domnul Dr. Farcău Adrian-Dănuț, în calitate de primar 
 şi  
 Asociaţia Caritas Catolică Oradea, Filiala Tăşnad, cu sediul în oraș Tășnad, 
str. Mihail Sadoveanu, nr. 3, jud. Satu Mare, cod fiscal 9103166, reprezentată prin 
domnul Dr. Czier Tibor, în calitate de administrator, 
 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, legea asistenței sociale, Legii 
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații,  cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 17/2000 privind 
asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

I. Obiectul protocolului 
 Prezentul protocol are ca obiect colaborarea părților în vederea îmbunătățirii 
serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în situația de risc social din Orașul 
Tășnad, prin distribuirea de alimente. 
 Distribuirea alimentelor primite de către Asociația Caritas Catolică Oradea, 
Filiala Tășnad de la Banca de alimente Oradea, se va face eșalonat și nepreferențial, de 
către Orașul Tășnad, prin persoana desemnată de către primarul orașului Tășnad. 
 
 II. Obligațiile părților 

A. Obligații comune 
 a. Întocmirea de procese verbale privind predarea-primirea alimentelor; 
 b. stabilirea de comun acord a orarului de desfășurare a activităților 
corespunzătoare obiectului prezentului protocol; 
 c. părţile vor delega o persoană de contact în privința derulării acestui protocol; 
 d. respectarea şi aplicarea cu bună credință a prevederilor prezentului protocol. 
 

B. Obligații specifice 
1. Unitatea administrativ-teritorială a Orașului Tășnad îşi asumă 

următoarele obligaţii: 



 
 

 a. identificarea şi evaluarea situațiilor privind persoanele singure şi familiile 
aflate în situaţie de risc social ce impun acordarea de beneficii prin distribuirea de 
alimente; 
 b. întocmirea de tabele nominale cu beneficiari şi depunerea acestora la 
Asociația Caritas Catolică Oradea, Filiala Tășnad, după distribuirea alimentelor; 
 c. organizează şi planifică activitatea de distribuirea de alimente; 
 d. delegarea unei persoane care va face distribuirea alimentelor conform 
orarului prestabilit şi va atrage atenţia beneficiarilor asupra termenului de valabilitate 
şi a condiţiilor de păstrare a alimentelor; 
 e. comunică celeilalte părţi, în scris şi în timp util, orice modificare de natură să 
afecteze executarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol. 

2. Asociația Caritas Catolică Oradea, Filiala Tășnad îşi asumă următoarele 
obligaţii: 

 a. pune la dispoziţia persoanei delegate, alimentele, pentru a putea fi distribuite;  
 b. comunică celeilalte părţi, în scris şi în timp util, orice modificare de natură să 
afecteze executarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol. 

III. Durata protocolului 
Protocolul se încheie pentru o perioada de 12 luni, cu începere de la data 

semnării lui, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților prin act adițional.  
 
IV. Încetarea protocolului 
Încetarea prezentului protocol se face în următoarele situații: 

 a. la expirarea termenului stabilit în protocol; 
 b. de comun acord; 
 c. prin denunțare unilaterală, la inițiativa oricăreia dintre părți, care se comunică 
și se motivează în scris, înainte cu cel puțin 30 de zile lucrătoare. 
 

V. Dispoziții finale 
 Orice neînțelegere privind prezentul protocol se rezolvă pe cale amiabilă 

Modificarea prezentului protocol se poate face cu acordul părților prin act 
adițional. 

Protocolul de colaborare a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
            UAT Oraş Tăşnad                                   Asociaţia Caritas Catolică Oradea  

      PRIMAR,                                                         Filiala Tăşnad,                                       
DR. ADRIAN-DĂNUȚ FARCĂU                              Reprezentant legal 

                                                                            DR. TIBOR CZIER 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

NICOLAE GHIURCUȚA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 


