
Comuna  Arieșeni 
 sat. Arieșeni nr.19, cod poștal 517048 

Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro WEB www.comuna-arieseni.ro 
Telefon: 0358402989 

 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9/20.01.2023 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare cu MMSS și Declarației pentru aprobarea 
proiectului  

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

         Consiliul local al comunei Arieșeni, județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară, 
         Luând în dezbatere: 
  - proiectul de hotărâre nr.09/20.01.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu 
MMSS și Declarației pentru aprobarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod 
MySmis 130963, inițiat de domnul primar; 
 - referatul de aprobare nr.357/20.01.2023 a domnului primar cu privire la necesitatea dezbaterii 
şi aprobării proiectului de hotărâre iniţiat; 
 - raportul de specialitate nr.358/20.01.2023 referitor la legalitatea şi eligibilitatea proiectului de 
hotărâre iniţiat; 
 - adresa MMSS nr. 2023/26.10.2022 pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS 
– SII MMSS”, Cod MySmis 130963 
          Având în vedere prevederile  

-  Contractului de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii 
MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963 menţionat în Protocolul de colaborare; 

-  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; 
- H.G. 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; 

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art.129 alin.2 lit.(d) şi (e), alin.7 lit.(b) şi alin.9 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
            În temeiul dispozițiilor art.139 alin.3 lit.(f), art.196 alin.1 lit.(a) şi art.197 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:   

HOTĂRĂȘTE 
 

          Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 
pentru aprobarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS–SII MMSS”, Cod MySmis 130963, 
conform anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei hotărâri.  
         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 
integranta a prezentei hotărâri. 
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        Art.3. Se nominalizează dna Ivan Eugenia din cadrul compartimentului Asistență socială și 
pentru a primi pachetul de echipamente și care va fi instruită cu privire la administrarea și utilizarea 
modulelor din sistemul informatic.  
        Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul legal al 
comunei, potrivit legii, - primarul comunei Arieșeni domnul Pantea Gheorghe și compartimentului 
Asistență socială. 
       Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 
a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
       Art.6. Prin intermediul secretarului general al comunei Arieșeni prezenta hotărâre se 
comunică și se înaintează: Instituției Prefectului-județul Alba, domnului primar, compartiment 
asistență social și relații cu publicul, compartiment achiziții publice și situații de urgență 
(responsabil cooperări/colaborări/dezvoltare) afișare la sediul primăriei și pe site-ul www.comuna-
arieseni.ro. 
 

                     avizează pentru   legalitate 
Primar,                                                    pt. secretar general comună, 

   Gheorghe PANTEA                                              inspector asistent 
                                Ionel-Viorel BELEI 
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