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HOTARAREA Nr.13 din 31 ianuarie 2023 

 privind  aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale (MMSS) și a Declarației pe propria răspundere pentru implementarea proiectului 

”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 31.01.2023 

 Văzând: 

-adresa nr. RN 1477 din  27.01.2023 a Institutiei Prefectului ,judetul Bacau 

-referatul înregistrat sub nr. 463 din  30.01.2023 al consilierului principal 

-referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 464 din  

30.01.2023; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Comunei Gaiceana. 

 

 Având în vedere  prevederile: 

- art.129, alin.(2), lit.d și  alin.(7), lit.b din OUG.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-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 ulterioare; 
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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; 

-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). 

 

 În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a din 

OUG.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

HOTARASTE: 

 

 Art.1.- Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare  cu Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), conform Anexei 1, parte integrantă la 

prezenta hotărâre, în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-

SII MMSS”, cod MySmis 130963, cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile și de la bugetul de stat. 

 Art.2.- Se aprobă Declarația pe propria răspundere privind locația în care se 

implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziționate prin proiect, 

conform Anexei nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art.3.- Se împuternicește primarul comunei să semneze Anexele 1 și 2 de la 

prezenta hotărâre. 

 Art.4.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei, 

prin compartimentele de specialitate. 



Art.5.-Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați  

în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 Art.6.- Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului –judetul 

Bacău, compartimentului de asistenta sociala si starwe civila,  primarului comunei 

Gaiceana, prin grija secretarului general cu delegatie al comunei. 

 

                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       
                                                                                                                                              
              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
    
 
 
 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 9  voturi  pentru (9  consilieri prezenti) 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 80/29.11.2022 

 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

 

  

Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate ⸋ 

simplă ⸋ absolută  ⸋ calificată 
31.01.2023 

 

 
1 Comunicarea către primar  03.02.2023 

 

 
2   Comunicarea către prefectul județului 03.02.2023 

 

 
3 Aducerea la cunoștință publică 03.02.2023 

 

 
4 

Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 
31.01.2023 

 

 


