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 H O T Ă R Â R E A NR. 	128	
 din17.11.2022 

 Privind:  privind aprobarea încheierii Protocolului  de colaborare între Ministerul Muncii 
 și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Valea Mărului, județul Galați în cadrul 
 proiectului „HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

 Numărul şi data înregistrării proiectului: 3157 din 11.11.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară,  în  data 

 de 17 noiembrie  2022, orele 09,00; 
 Ținând cont de: 

 - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 3158 din 11.11.2022; 
 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  secretarul  general  al  comunei,  înregistrat  sub  nr.  3159  din 

 11.11.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 Având în vedere: 

 -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 modificãrile 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; 
 -Hotãrârea  de  Guvern  nr.  23/2022  privind  organizarea  și  funcționarea  Ministerului  Muncii  și 
 Solidarității Sociale; 
 -Hotărârea  Guvernului  nr.  797/2017  pentru  aprobarea  regulamentelor-cadru  de  organizare  și 
 funcționare  ale  serviciilor  publice  de  asistențã  socialã  și  a  structurii  orientative  de  personal,  cu 
 modificãrile și completãrile ulterioare; 
 -Ordonanța  de  urgențã  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  completãrile 
 ulterioare; 
 -Ordonanțã  de  urgențã  a  Guvernului  nr.  113/2011  privind  organizarea  și  funcționarea  Agenției 
 Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificãrile 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). 

 Ținând cont de: 
 a)  Contractul  de  finanțare  nr.  13/2.3.1./29.04.2021  privind  proiectul  ”HUB  de  servicii  MMSS  –  SII 
 MMSS” cod SMIS 2014+130963; 
 b)  adresa  nr.  2023/26.10.2022  a Ministerul  Muncii  şi  Solidarității  Sociale  (MMSS),  înregistrată  la 
 Primăria comunei Valea Mărului sub nr. 3131/08.11.2022; 
 În  baza  dispoziţiilor  art.  129  alin.  (2)  lit.  "c",  alin.  (6)  lit.  ,,a"  din  OUG  nr.  57/  2019  privind  Codul 
 Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare: 

 HOTĂRĂŞTE 

 Art.  1 - (1)  Se  aprobă încheierea  Protocolului  de  colaborare  între  Ministerul  Muncii  și 
 Solidarității  Sociale  (MMSS)   și   UAT  comuna  Valea  Mărului,  județul  Galați  în  cadrul  proiectului 
 „HUB  de  Servicii  MMSS  –  SII  MMSS”,  Cod  MySmis  130963,  având  ca  obiect  asigurarea  colaborării 
 interinstituționale  a  M.M.S.S.  cu  U.A.T.  comuna  Valea  Mărului,  județul  Galați,  conform  anexei  ce  face 
 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (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.  
 Art.  2  –  U.A.T.  comuna  Valea  Mărului,  județul  Galați  asigură  sprijinul  necesar  pentru  implementarea 
 proiectului  „HUB  de  Servicii  MMSS  –  SII  MMSS”,  Cod  Mysmis  130963,  prin  acordarea  accesului 
 controlat  la  informații  și  prin  asigurarea  resurselor  și  proceselor  relevante  pentru  activitățile 
 proiectului  și  primește  în  gestiune  pachetul  de  echipamente  transferat  de  MMSS  la  sediul  U.A.T. 
 comuna Valea Mărului, județul Galați, precum și procedurile de utilizare a aplicațiilor informatice. 
 Art.  3 -  Se  împuternicește  domnul  Doca  Virgil,  Primarul  comunei  Valea  Mărului,  să  semneze  în 
 numele  și  pe  seama  comunei  Valea  Mărului  Protocolul  de  colaborare  încheiat  cu Ministerul  Muncii  și 
 Solidarității Sociale (MMSS) . 



 Art.  4 – Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  obligă  primarul  comunei  Valea 
 Mărului, județul Galați prin aparatul de specialitate al primarului. 
 Art.  5 – Prezenta hotărâre  se comunică,  în  mod  obligatoriu în  termenul  prevăzut  de  lege,  prin 
 intermediul  secretarului  general  al  comunei Valea  Mărului, Instituției  Prefectului  -  județul 
 Galați, primarului  comunei Valea  Mărului,  Ministerului  Muncii  și  Solidarității  Sociale  (MMSS) și  se 
 aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 
 DUMITRACHE Gică 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 DUMITRAȘCU Maranda 

http://www.valeamarului.ro/

