
 

                                                          
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 
privind reconstituirea colectivului  de sprijin al autorității tutelare la nivelul comunei  Băița de sub Codru         

Având în vedere ; 
-prevederile Legii nr.292/2011 Legea asistenței sociale,cu modificările și completările  

ulterioare; 
-prevederile art.375*) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu  

modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată,  

cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările  

ulterioare; 
-prevederile Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei , cu modificările și  

completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind  

concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,cu modificările și completările ulterioare; 
-dispozițiile O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială in perioada sezonului  

rece;  
-prevederile H.G.nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu  
modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Ordinului nr 219/2006 - privind activitatile de identificare, intervenție si  

monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada in care aceștia se afla la munca in 

străinătate; 

-prevederile Legii nr. 217/2003- pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;  

In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”a” aliniatul 2 litera”a” ,art. 156,art 196   

aliniatul 1 litera „b”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 

5 iulie 2019; 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta , 

 

D I S P O Z I Ț I E : 
 

Articolul .1. Se reconstituie colectivul de sprijin al autoritați tutelare la nivelul comunei  

Băița de sub Codru, în următoarea componență: 

 

           DRAGOȘ  TRAIAN                                  - secretar U.A.T. -președinte 

           POP TRAIAN                    - viceprimar - membru 

           BANCOȘ SIMIONA-NADIA 

          HODOR VASILE-IONUT  

                   - inspector-comp. asistenta socială 

                   - polițist local 

- membru                 

- membru 

 

 

 

 

            BOGDAN MEDESAN                                - șef post politie - membru 

            BLIDAR CRINA-ROZALIA                    - director școală - membru 

          SILADI ANDREEA-FELICIA                     -asistent medical                                   - membru  



 

 

  Articolul 2. Colectivului de prijin al autorității tutelare are următoarele atribuțiuni; 

 

  I. Aplicarea prevederilor Codului Civil, astfel : 

 -monitorizează si decide cu privire la exercitarea tutelei privind bunurile minorului; 
 -la solicitarea notarului public numește curator special care va asista/ reprezenta minorul la încheierea 
actelor de dispoziție sau la dezbaterea procedurii succesorale; 
 -realizează anchete psihosociale la solicitarea instanței de tutela si a notarilor publici, pentru: 

a).exercitarea autorității părintești; 

b)stabilirea locuinței minorului în mod statornic la unul dintre părinți; 

                   c)stabilirea contribuției părinților la întreținerea minorilor; c.4 stabilirea modalității de  

desfășurare a legăturilor personale cu minorii; 

d)stabilirea modalității de desfășurare a legăturilor personale cu minorii; 

 -întocmește anchetele sociale solicitate de instanțele judecătorești cu privire la aplicarea Cap. VII - 

Desfacerea căsătoriei, prevăzut în Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil. 

 II.Aplicarea prevederilor Codului Penal si Codului de Procedura Penala , astfel: 

   -întocmește anchetele sociale solicitate de instanțele judecătorești, privind solicitările de întrerupere 

sau amana reexecutare pedeapsa a persoanelor condamnate; 

 -întocmește anchete sociale la cererea unitarii sanitare de specialitate, in vederea expertizarii psihiatrice 

a minorului 

 

 III.Asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004- privind proiecția si promovarea drepturilor  

copilului, astfel: 

 -monitorizează si analizeaza situația copiilor din unitatea administrative teritoriala, precum si modul de 

respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor relevante; 

 -realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa, 

 -identifica si evalueaza situațiile care impun acordarea de servicii si prestații pentru prevenirea separării 

copilului de familia sa; 

 -asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligațiilor 

acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

 -inainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de proiective speciala 

in condițiile legii; 

 -urmărește evoluția dezvoltării copilului si modul in care părinții acestuia isi exercita drepturile si 

obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de proiective speciala si a fost reintegrat in 

famila sa, 
 -monitorizează relațiile personale cu copilul pentru o perioada de pana la 6 luni, la cererea părintelui la 
care nu locuiește in mod statornic copilul, in cazul in care părintele la care locuiește copilul împiedica sau 
afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt părinte, prin nerespectarea programului 
stabilit de instanța sau convenit de pannti; 
 -inregistreaza notificările părinților care exercita singuri autoritatea părinteasca sau la care locuiește 

copilul, in cazul in care urmeaza sa plece la munca in străinătate; 
 -colaborează cu Direcția de Asistenta Sociala si Protecția Copilului si transmit acesteia datele solicitate 
din acest domeniu. afecteaza in mod negativ legaturile personale ale copilului cu celalalt părinte, prin 
nerespectarea programului stabilit de instanța sau convenit de pannti; 
 -inregistreaza notificările părinților care exercita singuri autoritatea părinteasca sau la care locuiește 

copilul, in cazul in care urmeaza sa plece la munca in străinătate; 

 -colaborează cu Direcția de Asistenta Sociala si Protecția Copilului si transmit acesteia datele solicitate 

din acest domeniu. 

    IV. Asigura punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr. 219/2006 - privind activitatile de  

identificare, intervenție si monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada in care 

aceștia se afla la munca in străinătate, astfel: 
 -efectuează activitati de identificare, intervenție si monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea 
părinților pe perioada in care aceștia se afla la munca in stramatate; 
 -întocmește un raport de evaluare inițiala pentru fiecare copil identificat, si daca este cazul întocmește 
planul de servicii, in vederea prevenirii separării copilului de familia sa; 
 -sesizează Direcția generala de asistenta sociala si protecția copilului in cazul in care se impune 
instituirea unei masuri de proiective speciala asupra copilului; 



  

 -eliberează DOVEZI către Agențiile de Ocupare a Forței de Munca pentru parintele/parintii care pleaca 
la munca in străinătate. 

 V.Aplicarea prevederilor Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel: 

   -efectuează demersurile necesare in vederea înregistrării nașterii copilului găsit; 

 -intocmeste referatele si dispozițiilor privind stabilirea de nume si prenume pentru copiii părăsiți sau  

găsiți si declararea nasleriilor la serviciul de stare civila; 

   -tine legătură cu Direcția Judetcana de Asistenta si Protecție a Drepturilor Copilului cu privire la 

cazurile de copii părăsiți sau găsiți in spatiile publice 

 VI.Asigurarea aplicării Legii nr. 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, in sensul 

asistării persoanelor vârstnice in fata notarului public la încheierea actelor juridice de vanzare- cumpărare, 

donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei 

varsnice. 

 VII.Asigurarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2011- pentru aprobare normelor  

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul 

si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, prin realizarea anchetei sociale in situația in care părinții 

copilului nu sunt căsătoriți. 

 VIII.Asigurarea prevederilor Legii nr. 217/2003- pentru prevenirea si combaterea violentei in 

familie, astfel: 

 - conlucrează cu organizațiile de cult, organizațiile neguvemamentale, precum si cu oricare alte 

persoane fizice sau juridice implicate in acțiuni caritabile in ceea ce privește violenta in familie.  

      

IX.Alte atribuții stabilite prin lege. 
 

Articolul .3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții, se însărcinează Colectivul de  

autoritate tutelară constituit în acest sens, care execută și răspunde de atribuțiile ce le revin din activitatea de 

autoritate tutelară. 

Articolul .4.  Prezenta dispoziţie  ,se publică  în monitoul oficial local al comunei  şi se  

comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de 

legalitate ,precum și;   

-compartimentului  de asistență socială și stare civilă. 

-membrilor colectivului de sprijin 

 

  
 

      PRIMAR 

 

     DUMUŢA  AUREL  

 

 

Băiţa de sub Codru              CONTRASEMNAT  

la 1.03.2021                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

Nr. 15                                                Traian Dragos 

 


