
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMAN 

 

  H O T Ă R Â R E A nr.82/2022  

privind aprobarea protocoalelor de colaborare 

ce se vor  încheia cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) 

pentru colaborarea interinstituțională din cadrul proiectului 

”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

 

 

           Consiliul Local al comunei Ciumani 

           Având în vedere: 

          - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.81/2022 al primarului comunei Ciumani privind 

aprobarea participării protocoalelor ce se vor încheia cu Ministarul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) 

pentru colaborarea interinstituțională din cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 

130963 

            - raportul de specialitate al Compartimentului achiziții publice și implementare proiecte nr.81/2022, 
           - Avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protecția mediului, servicii publice, administrație publică și cooperări interinstituționale nr.81/2022, 

           - faptul că Ministerul Muncii și Solidarității Sociale începând cu luna aprilie 2021 în parteneriat cu 

Autoritatea pentru Digitalizarea României și cu Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, a demarat 

proiectul ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, prin care 3181 de unități administrativ 

teritoriale vor primi echipamente IT pentru raportarea datelor pe platforma E-asistență socială, precum faptul 

că la acest proiect este necesar și oportun să participe și comuna Ciumani, unitatea administrativ teritorială 

administrând servicii sociale licențiate. 

         Luând în considerare prevederile: 
 Contractului de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII 

MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, 

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

 Codului administrativ adoptat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare. 

 Hotărârii 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; 

 Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările; 

 Hotărârii 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; 

 Regulamentului (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; 

 Legii 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 dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera d) și alin. (7) litera b), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. 

(1) și alin. (3), art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r e ș t e: 

 

Art. 1. –  Se aprobă Protocolul de colaborare, conform anexei nr.1, ce se va încheia cu Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale (MMSS) pentru colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS 

– SII MMSS”, Cod MySmis 130963, prin care vor fi asigurate activități de digitizare (inventariere, scanare și 

indexare) a documentelor din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale activi  la momentuntul 

semnării protocolului. 

Art. 2. – Se aprobă Protocolul de colaborare, conform anexei nr.2, ce se va încheia cu Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale (MMSS) pentru colaborarea interinstituțională în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS 

– SII MMSS”, Cod MySmis 130963, prin care vor fi puse la dispoziția UAT Comuna Ciumani echipamentele: 

imprimantă multifuncțională, calculator, tabletă, precum și documentație tehnică, instalarea și configurarea 

echipamentelor hardware, integrarea componentelor și operaționalizarea infrastructurii instalate. 

Art. 3. – Se împuternicește Primarul comunei Ciumani, Dl.Márton László-Szilárd cu semnarea protocoalelor 

de colaborate aprobate în art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.  

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Ciumani. 
 
Art. 5. -  Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va comunica Ministerului 
Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce 
la cunoștință publică. 
     
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        Contrasemnează  pentru legalitate 

         Péter László                                                                     Secretar general: Balogh Zita 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de  29 noiembrie 2022 cu respectarea prevederilor 
art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total 
de 13  consilieri în funcţie şi 13  consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 


