
                                                                                                             PROIECT 
Nr. 499 din 02.02.2023 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL   

                                                                                      
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității 
Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII 

MMSS”, Cod MySmis 130963 
 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

1. Adresa Ministrului Muncii și Solidarității Sociale având ca subiect proiectul ”HUB de servicii 

MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963/Regiunea București Ilfov; 

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

MMSS” cod SMIS 2014+ 130963; 

3. referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, înregistrat cu 

nr.498 din 02.02.2023;  

4. raportul de specialitate al secretarului general al comunei  Bălăceana nr………………………;  

5. raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu nr................................;.;  

6. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 



11. 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; 

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

completările ulterioare; 

13. Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

14. 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; 

15. 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), cu modificările și completările ulterioare; 

16. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

17. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

18. prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”e”, alin. (7) lit. ”b”, art. 139 alin. (1), 

art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

 Art. 1 -Se aprobă asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității 

Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII 

MMSS”, Cod MySmis 130963, prin încheierea unui protocol așa cum este prevăzut în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2- Perioada de derulare a protocolului de colaborare este de la data semnării acestuia de către 

ambele părți, până la data finalizării  perioadei de sustenabilitate a proiectului, respectiv decembrie 2028. 



Art. 3-Se desemnează primarul comunei Bălăceana, domnul Cojocariu -Constantin Octavian să 

semneze protocolul de colaborare , precum și declarație pe propria răspundere privind locația în care se 

implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziționate prin proiect. 

Art.4-Obligațiile părților sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5-Primarul comunei prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.6-Secretarul general al comunei Bălăceana, va înainta prezenta hotărâre instituțiilor și 

persoanelor interesate în termenele prevăzute de legislația în vigoare. 

 

 

Inițiator-Primar, 

 

Constantin-Octavian COJOCARIU 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul general al comunei, Elena BEȘA 

 

 

 

 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 
Nicolae ANECHITEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL   

                                                                                      
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității 
Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII 

MMSS”, Cod MySmis 130963 
 

 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

1. Adresa Ministrului Muncii și Solidarității Sociale având ca subiect proiectul ”HUB de servicii 

MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963/Regiunea București Ilfov; 

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

MMSS” cod SMIS 2014+ 130963; 

3. referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, înregistrat cu 

nr.498 din 02.02.2023;  

4. raportul de specialitate al secretarului general al comunei  Bălăceana nr.501 din 02.02.2023;  

5. raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu nr.510 din 02.02.2023;  

6. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 

11. 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; 



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

completările ulterioare; 

13. Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

14. 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; 

15. 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), cu modificările și completările ulterioare; 

16. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

17. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

18. prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”e”, alin. (7) lit. ”b”, art. 139 alin. (1), 

art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

 Art. 1 -Se aprobă asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității 

Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII 

MMSS”, Cod MySmis 130963, prin încheierea unui protocol așa cum este prevăzut în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2- Perioada de derulare a protocolului de colaborare este de la data semnării acestuia de către 

ambele părți, până la data finalizării  perioadei de sustenabilitate a proiectului, respectiv decembrie 2028. 

Art. 3-Se desemnează primarul comunei Bălăceana, domnul Cojocariu -Constantin Octavian să 

semneze protocolul de colaborare , precum și declarație pe propria răspundere privind locația în care se 

implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziționate prin proiect. 



Art.4-Se desemnează doamna Anca CORMOȘ-asistent social în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Bălăceana, județul Suceava, ca persoană reponsabilă care va primi în folosință 

pachetul  de echipamente și care va fi instruită  cu privire la administrarea  și utilizarea modulelor din 

sitemul informatic ce se va creea și dezvolta în cadrul proiectului. 

Art.5-Obligațiile părților sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 6-Primarul comunei prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.7-Secretarul general al comunei Bălăceana, va înainta prezenta hotărâre instituțiilor și 

persoanelor interesate în termenele prevăzute de legislația în vigoare. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 

Gheorghe BULIGA 
Contrasemnează, 

 
Secretarul general comunei- Elena BEȘA 

 
 
                                                                                                                                  

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Nicolae Anechitei  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 
Prezenti : 9 
Pentru : 9 
Împotrivă:0 
Abtineri : 0 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL  (NR.9  din 02 FEBRUARIE  2023) 

Nr. crt. Operatiuni efectuate Data 

ZZ/LL//AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 

făcut cu majoritate 

absolută 

02.02.2023 

 

 

 



calificată  

 

2 Comunicarea către 

primar 

02.02.2023  

3 Comunicarea către 

prefectul judeţului 

02.02.2023  

4 Aducerea la cunoştinţa 

publică 

02.02.2023  

5 Comunicarea, numai în 

cazul  celei cu caracter 

individual 

.........  

6 Hotărârea devine 

obligatorie 

sau produce efecte 

juridice după caz 

02.02.2023  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind    

 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:     

 *1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă,  după caz.                                                            

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului 

de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea        calificată 

definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie."                                    

Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică  primarului."                                                         

Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...                     



Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin 

grija secretarului general al comunei."                                                 

Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."          

Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică."          

Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 

către persoanele cărora li se adresează."                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
  COMUNA BĂLĂCEANA 
          PRIMAR 
NR. 498 din 02.02.2023 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității 
Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII 

MMSS”, Cod MySmis 130963 
 

Stimaţi consilieri locali,  
Având în vedere : 

Adresa Ministrului Muncii și Solidarității Sociale, prin care ni se solicită să aprobăm asigurarea 

colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul 

Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Acest proiect, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul 

Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, urmărește crearea unui sistem informatic integrat 

în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea activității serviciilor publice 

de asistență socială (SPAS) de la nivelul UAT-urilor, prin: 

 crearea platformei informatice E-asistență socială;  

 dotarea serviciilor publice de asistență socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea 

platformei informatice E-asistență socială; 

 furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în vederea constituirii 

dosarelor electronice ale acestora; 

 constituirea registrului electronic național al beneficiarilor de servicii sociale; 

 posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială;  

 posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau la care aceștia au 

dreptul; 

 optimizarea fluxului de depunere a documentelor și de soluționare a solicitărilor în vederea obținerii 

beneficiilor în  domeniul asistenței sociale;  

 raportarea electronică a datelor din anchetele sociale obținute din culegerea prin terminale mobile  

(tablete) 

În acest sens  se vor încheia protocoale de colaborare, urmând ca fiecare UAT să nominalizeze cel 

putin o 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 creea și  dezvolta în cadrul 

proiectului. 



Pachetul de echipamente cuprinde o imprimantă multifuncțională, 1 calculator și o tabletă, care 

împreună cu documentația tehnică vor fi distribuite și instalate în fiecare UAT, după semnarea 

Protocolului de colaborare. 

În acest sens, am primit  Protocolul de colaborare și Declarația pe propria răspundere,  cu rugămintea 

ca, după completarea lor, să le listam în câte 2 exemplare originale (NU FAȚĂ-VERSO), să le semnam 

și ștampilam la nivelul reprezentantului legal al UAT, iar după aprobarea Protocolului de colaborare la 

nivelul instituției să transmitetem toate aceste documente  împreună cu o copie după H.C.L.-ul de 

aprobare pe adresa Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 

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

MMSS” cod SMIS 2014+ 130963; 

2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 

7. 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; 

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

completările ulterioare; 

9. Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

10. 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; 

11. 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), cu modificările și completările ulterioare; 

12. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

13. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

14. prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

15. dispozițiile art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”e”, alin. (7) lit. ”b”, art. 139 alin. (1), art.196 

alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Pentru buna desfășurare a activității la nivleul U.A.T. Bălăceana  se impune aprobarea în regim 

de urgență proiectul de hotărâre. 

Având în vedere aceste deziderate am iniţiat un proiect de hotărâre care are ca obiect aprobarea 

asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității Sociale cu U.A.T. Bălăceana, 

județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, cu 

care vă rog să fiţi de acord şi  să-l aprobaţi în forma prezentată.  

 

PRIMAR, 

 

 Constantin-Octavian COJOCARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
  COMUNA BĂLĂCEANA 
          PRIMAR 
NR. 501 din 02.02.2023 

 
Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului 
Muncii și Solidarității Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de 

Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 
 

Stimaţi consilieri locali,  
Având în vedere : 

Adresa Ministrului Muncii și Solidarității Sociale, prin care ni se solicită să aprobăm asigurarea 

colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul 

Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Acest proiect, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în cadrul 

Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, urmărește crearea unui sistem informatic integrat 

în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și îmbunătățirea activității serviciilor publice 

de asistență socială (SPAS) de la nivelul UAT-urilor, prin: 

 crearea platformei informatice E-asistență socială;  

 dotarea serviciilor publice de asistență socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea 

platformei informatice E-asistență socială; 

 furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în vederea constituirii 

dosarelor electronice ale acestora; 

 constituirea registrului electronic național al beneficiarilor de servicii sociale; 

 posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială;  

 posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau la care aceștia au 

dreptul; 

 optimizarea fluxului de depunere a documentelor și de soluționare a solicitărilor în vederea obținerii 

beneficiilor în  domeniul asistenței sociale;  

 raportarea electronică a datelor din anchetele sociale obținute din culegerea prin terminale mobile  

(tablete) 

În acest sens  se vor încheia protocoale de colaborare, urmând ca fiecare UAT să nominalizeze cel 

putin o 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 creea și  dezvolta în cadrul 

proiectului. 



Pachetul de echipamente cuprinde o imprimantă multifuncțională, 1 calculator și o tabletă, care 

împreună cu documentația tehnică vor fi distribuite și instalate în fiecare UAT, după semnarea 

Protocolului de colaborare. 

În acest sens, am primit  Protocolul de colaborare și Declarația pe propria răspundere,  cu rugămintea 

ca, după completarea lor, să le listam în câte 2 exemplare originale (NU FAȚĂ-VERSO), să le semnam 

și ștampilam la nivelul reprezentantului legal al UAT, iar după aprobarea Protocolului de colaborare la 

nivelul instituției să transmitetem toate aceste documente  împreună cu o copie după H.C.L.-ul de 

aprobare pe adresa Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. 

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

MMSS” cod SMIS 2014+ 130963; 

2. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. 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; 

5. 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; 

6. Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 

7. 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; 

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

completările ulterioare; 

9. Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

10. 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; 

11. 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), cu modificările și completările ulterioare; 

12. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

13. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

14. prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

15. dispozițiile art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”e”, alin. (7) lit. ”b”, art. 139 alin. (1), art.196 

alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Pentru buna desfășurare a activității la nivleul U.A.T. Bălăceana  se impune aprobarea în regim 

de urgență proiectul de hotărâre. 

Având în vedere aceste deziderate am iniţiat un proiect de hotărâre care are ca obiect aprobarea 

asigurarii colaborării interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității Sociale cu U.A.T. Bălăceana, 

județul Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, cu 

care vă rog să fiţi de acord şi  să-l aprobaţi în forma prezentată.  

 

 

 

Secretarul  general  al comunei Bălăceana,  
 

Elena BEȘA 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism*** 

 

RAPORT DE AVIZARE 
 Nr.510 din 02.02.2023 

la proiectul de hotărâre la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurarii colaborării 
interinstituționale a Ministrului Muncii și Solidarității Sociale cu U.A.T. Bălăceana, județul 
Suceava, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, întrunită în 
şedinţă astăzi  data de mai sus a analizat referatul de aprobare , proiectul de hotărîre şi raportul de 
specialitate şi se  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului 
Local spre dezbatere si aprobare, întrucât nu contravine  interesului comunei şi ordinii de drept.           
       Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu respectarea cvorumului 
prevăzut de lege. 
Nr. consilieri în comisie-3    
 Consilieri prezenţi-3     
Consilieri absenţi-0. 
Vot pentru aviz-3                   
Abţineri-0                     
Voturi contra -0 
 

 

             Preşedinte de comisie,                                                               Secretarul comisiei, 

 

                Constantin TODIRAS                                                                       Georgel GROSU  
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