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  H O T Ă R Â R E A   nr.   82 /2022 

Privind  aprobarea Protocolului de colaborare  între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
(MMSS) și UAT Comuna Gălăuțaș, județul Harghita, referitor la colaborarea instituțională în 

cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

 

Consiliul local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de 

28 noiembrie 2022; 

 

Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare nr. 7/147/2022,  întocmit de  Primarul  comunei Gălățas, județul 

Harghita,  prin  care  solicită  inițierea  unui  proiect  de  hotărâre  prin  care  să  se  aprobe 
Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT 
Comuna Gălăuțaș, județul Harghita, referitor la colaborarea instituțională în cadrul 
proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963    

-Proiectul  de  hotărâre  întocmit  în  acest  sens; 

-Raportul de specialitate al compartimentului asistență socială nr. 7/ 148/2022; 

Luând în considerare prevederile:  
-art. 120   și   art. 121  alin. (1) și (2) din  Constituția României, republicată; 
-art. 8  și 9  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la  Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
-Legii    nr.  273/2006    privind   finanțele    publice   locale, cu modificările  și completările 

ulterioare, 

Ținând cont de:  
 Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII 

MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, 

 Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările; 

 Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale; 
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 Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

 Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE; 

 Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

   Legea nr. 52/2003  privind  transparenţa decizională în administraţia publică, proces verbal 

de afișare nr. 9 /46 /2022;  
               Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 

              Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
servicii şi comerţ,  nr. 9/77/2022, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, 
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr.10/ 67/2022, comisia pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor nr.11/81 /2022;  

               In temeiul dispozițiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit. d), lit. e), alin. 7 lit. b), alin. (9) lit 

a), art. 139, alin. (3), lit f), 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 Ș T E: 
 

Art.1  Se aprobă  implementarea proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod 
MySmis 130963, respectiv se aprobă Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Comuna Gălăuțaș, județul Harghita, reprezentată prin dl 
Radu ȚĂRAN, în calitate de primar, conform anexei nr. 1, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2 Perioada de derulare a protocolului de colaborare este de la data semnării de către 
ambele părți, până la data finalizării perioadei de sustenabilitate a proiectului, respectiv decembrie 
2028. 
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Art.3 . Se desemnează doamna Bayko Dalina-Anca-Referent de specialitate în cadrul 

Compartimentului Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș  ca 
persoană care va primi în folosință pachetul de echipamente și care va fi instruită cu privire la 
administrarea și utilizarea modulelor din sistemul informatic ce se va crea și dezvolta în cadrul 
proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Art. 4. Se împuternicește domnul Țăran Radu, primar al comunei Gălăuțaș să semneze 
protocolul de colaborare, declarația pe propria răspundere -anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și care 
face parte integrantă din aceasta și toate documentele necesare implementării proiectului  ”HUB de 
servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl. ȚĂRAN RADU, 
Primarul comunei Gălăuțaș. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Gălăuțaș, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Gălăuțaș, Instituţiei  Prefectului județul 
Harghita pentru efectuarea  controlului  de  legalitate, compartimentului asistență socială, 
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariagalautas.ro .  
 

Gălăuțaș, la 28 noiembrie 2022 
 

  
     

   Președinte de ședință,              Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………                              ………………………     
      Iosif KOVACS             Monica-Camelia MORAR 
 
 

 

 

 

 

 
Consilieri locali în funcție 11 

Consilieri locali prezenți 11 

Nr. voturi ”pentru” 11 

Nr voturi ”împotrivă” 0 

Nr. voturi ”abținere” 0 

 

http://www.primariagalautas.ro/

