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ROMÂNIA         
JUD. SATU MARE             
ORAŞUL TĂŞNAD                    
CONSILIUL LOCAL                 
 

 
HOTĂRÂREA Nr. 21 

din data de 13 februarie 2023 
 

privind crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domenii 
conexe pentru îmbunătățirea activității în cadrul Compartimentului de Asistență Socială 

 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, 
convocată, în data de 13 februarie 2023; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr.7810.06.02.2023; 

Analizând Referatul nr 7370/03.02.2023 al Compartimentului de Asistenta Sociala din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 
      Având în vedere Raportul Serviciului Financiar- Contabil  din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr.9604/10.02.2023 și Avizul Comisiei 
pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț 
din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 17/13.02.2023; 
           Având în vedere Contractul de finantare nr.13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul HUB de 
servicii MMSS-SII MMSS cod SMIS 2014+130963 
           În conformitate cu prevederile : 
-   Legea 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare. 
-   HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare. 
-           HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 
197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.    
-   Legea 416/2001- privind Venitul Minim Garantat modificată și completată la zi, 
coroborate cu  prevederile art. 41 - 47 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, modificată și completată la zi.               
-  Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 
-  Prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie.  
-         Prevederile Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenţei domestice. 
 -         Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  



 
 

 -      OUG 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și 
Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare. 
              În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborate cu cele ale art.196 alin(1) lit. a  din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 

Art. 1 - Se aprobă crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și 
domenii conexe pentru îmbunătățirea activității în cadrul Compartimentului de Asistență Socială, 
în vederea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS- SII MMSS‘‘ demarat în anul 
2021 de către MMSS în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și cu Agenția 
Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.          

 
Art. 2 -  Se aprobă încheierea protocoalelor în vederea colaborării interinstituționale, pentru 

asigurarea activității de digitalizare  respectiv inventariere, scanare și indexare, a documentelor 
din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii și prestații sociale. 

 
Art. 3 - Se aprobă desemnarea din structura Compartimentului de Asistență Socială a 

persoanelor care vor fi instruite cu privire la administrarea si utilizarea modulelor din sistemul 
informatic, care să gestioneze, inventarieze, să pregătească dosarele beneficiarilor activi de 
servicii sociale pentru  procesul de digitalizare, să colaboreze cu operatorul economic, să 
primească în folosință pachetul de echipamente respectiv: Gal Angela- Camelia – Consilier- 
superior Asistență Socială și Bordei Larisa- Maria Consilier Asistență Socială. 
 

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează 
primarul orasului Tasnad. 
 
Art. 5  – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta  Primarului Orasului Tasnad, Institutiei 
Prefectului judetului Satu Mare. 

 
       Art. 6 – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul Primariei 
Orasului Tasnad. 
 
 

   
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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