
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
-Cabinetul primarului- 
Nr. 1675 din 11.06.2020. 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 
 
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare a primarului cu privire la aprobarea implementării proiectului 
„Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod 
SMIS 126924, inregistrat sub nr. 1674/11.06.2020; 

- Proiectul de hotarare „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei 
și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 

-Raportul de specialitate a compartimentului de resort nr.1737/17.06.2020; 
- avizul favorabil a comisiei de specialitate a Consiliului local Tiream; 
- Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 2029/EC/28.04.2020; 
In temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2), lit d), alin (7), lit b). precum si  art. 139, alin (3), lit. f) si 

art. 196, alin (1),lit.a) din   Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completările ulterioare  

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

ART. 1.-  Se aprobă implementarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență 
socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6,4.10, finanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

ART. 2.- Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și UAT Tiream, județul Satu Mare și 
se împuternicește domnul  Tar Nicolae  – primarul comunei Tiream, să semneze protocolul de 
colaborare anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. - 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale” cod SMIS 126924, se vor asigura din bugetul local al comunei Tiream. 

ART 4. -Se aprobă ca, în acord cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv, UAT 
Tiream județul Satu Mare să facă demersurile necesare în vederea asigurării sustenabilității 
serviciilor sociale oferite pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului. 

ART.5.- Se împuternicește domnul Tar Nicolae - primar al comunei Tiream, să semneze 
toate actele aferente proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924. 

ART. 6.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică de catre secretarul general al 
UAT Tiream, prin afișare la sediul ConsiliuluiLocal al comunei Tiream. 

ART. 7. -Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului Județului Satu Mare; 
Primarului Comunei Tiream; Ministerului Muncii și Protecției Sociale.  
             
                                                   Tiream, la 11 iunie 2020 
 

        Iniţiator  proiect,                                                                 Avizat pentru legalitate, 
                Primar,                                                       Secretar general al comunei Tiream 
          dl. Tar Nicolae                                                                    jr. Grigoraș Maria 
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R O M A N I A 
JUDETUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM  
Cabinetul primarului 
Nr. 1674 din  11.06.2020. 
 
 

 
                                                 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 
 
 

           In conformitate cu prevederile art.155, alin.(1) ,lit.d), alin.(5) ,lit.a)  din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările 
ulterioare ” art.155,alin.2,lit.d) Primarul are atribuții  privind serviciile publice asigurate cetatenilor, 
de interes local”. 
  Potrivit art.155 alin.5, lit.a „Primarul coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes 
local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de 
servicii publice si de utilitate publica de interes local”. 

.Având în vedere aresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 2029/EC/28.04.2020, 
înregistrată la primăria comunei Tiream sub nr.1486/19.05.2020  refereitoare la posibilitatea 
implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale” cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6,4.10, finanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, prin aprobarea și semnarea unui protocol de colaborar 
între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și 
UAT Tiream. 
  În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7), lit.b) Consiliul local  aprobă : 
“(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 
competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 
   a) educatia; 
   b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala”; 

     În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1) ,coroborate cu prevederile alin.(8), lit.a)                 
al  aceeluiaș  articol  din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată,   

 
I N I Ţ I E Z:                                                                                                               proiectul de 

hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență 
socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 

 
 

Tiream, la 11 iunie 2020 
 

                                                                  P R I M A R , 
                                                                dl.Tar Nicolae  
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ROMANIA 
JUDETUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI TIREAM 
Nr. 1737 din 17.06.2020 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 
 
 
 

              Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 
Tiream, prin condilier principal Freund Agneta – Lucia, în temeiul prevederilor art.136, alin. (8), 
lit.b) și alin.(10)   din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrative, modificată, formulez prezentul 
raport de specialitate la proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr.1675/11.06.2020 privind 
aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924” ,,iniţiat de dl.primar, tar 
Nicolae. 

Având în vedere aresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 2029/EC/28.04.2020, 
înregistrată la primăria comunei Tiream sub nr.1486/19.05.2020  refereitoare la posibilitatea 
implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale” cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6,4.10, finanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, prin aprobarea și semnarea unui protocol de colaborar 
între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și 
UAT Tiream. 
  În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7), lit.b) Consiliul local  aprobă : 
“(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 
competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 
   a) educatia; 
   b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala”; 

In temeiul art. 129, alin. 1, alin. 2, lit d, alin 7, lit b. precum si  art. 139, alin 3, lit. f si art. 
196, alin 1, lit.a) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completările ulterioare, Consiliul local analizeaza și aprobă proiectul de hotârâre 
în cadrul ședințelor de lucru , la propunerea inițiatorului acestuia. 
          În contestul  prevederilor legale enunțate mai sus ,consider legală şi justificată propunerea  
iniţiatorului referitoare la proiectul de hotarare  privind aprobarea implementării proiectului 
„Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod 
SMIS 126924. 
             
 Tiream, la 17 iunie 2020.                        
                                                        CONSILIER  PRINCIPAL, 

Freund Agneta - Lucia 
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