
 

Nr. 89/ 22.11.2022 
           

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea colaborării interinstituțională a Comuna Magura, judetul Bacau cu Ministerul 

Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII 
MMSS”, Cod MySmis 130963 

 
   
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 15 alin. (2), art. 32 alin. (4), art. 120 alin. (1), și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. e), art. 95 alin.(2) , art.96, art. 98, art. 105 alin.(1), art. 129 
alin. (1), alin. (2) lit. d) și lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a) și alin.(14), art. 197 
alin.(1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1),  și art. 199 alin. (1) și  (2) și art. 240 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările 
ulterioare; 

e) Contractul de finanțare nr. 13/ 2.3.1./ 29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII 
MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, 

f) Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
g) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
h) 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; 

i) 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; 

j) Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale; 

k) 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; 

l) Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

m) 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; 

n) 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 
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circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor). 

o) Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului Local al Comunei Măgura;  

p) Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 27 octombrie 2022 privind alegerea președintelui și a 
potențialului președinte de ședință pentru durata ședinței următoare. 
Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr. 12114/ 22.11.2022 a d-lui Iordache Costrăş - Primarului Comunei 
Măgura, judetul Bacău;  

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei – 
înregistrat sub nr. 12115/ 22.11.2022, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) adresa  nr. 2023/ 26.10.2022 a HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 
înregistrată la Comuna Măgura cu nr. 11650/ 08.11.2022 . 

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

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂGURA adoptă prezenta hotărâre: 

      
Art.1. – Se aprobă colaborarea interinstituțională a Comuna Magura, judetul Bacau cu Ministerul 

Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, 
Cod MySmis 130963. 

Art.2. – Se aprobă protocolul de colaborare a Comuna Magura, judetul Bacau cu Ministerul 
Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, 
Cod MySmis 130963, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3.- Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de Primarul Comunei Măgura, județiul Bacău.  
 Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Măgura, 
în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - județului Bacău, Primarului Comunei Măgura, 
judeţul Bacău, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
depunerea la Monitorul Oficial al comunei Măgura, în format electronic, la pagina de internet 
http://www.primaria-magura.ro., în subeticheta: ”monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-
deliberative/” și se înscrie în Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative.  
 

 

 

 

 

Nr. 
Din      .      .2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .     .2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... 

consilieri prezenţi.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – Iordache COSTRĂȘ 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL   
C O M U N E I  M Ă G U R A  

……………………….………………………… 
Elena-Irina SILAV 
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Nr. 12114/ 22.11.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind colaborarea interinstituțională a Comuna Magura, judetul Bacau cu 

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII 
MMSS”, Cod MySmis 130963 

 
 

In calitate de primar al comunei Magura, judetul Bacau, avand in vedere prevederile art. 136, alin. 
(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, am initiat acest proiect de hotarare in vederea 
aprobarii colaborarii interinstitutionale a Comuna Magura, judetul Bacau cu Ministerul Muncii si 
Solidaritatii Sociale (MMSS), in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod 
MySmis 130963. 

Ca urmare a adresei nr. 2023/26.10.2022 a MMSS, inregistrata la UAT Comuna Magura cu nr. 
11650/ 08.11.2022, prin care se solicita initierea unui proiect de hotarâre privind aprobarea Protocolului 
de colaborare in cadrul cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 
si promovarea in sedinta a Consiliului Local a proiectului de hotarare privind colaborarea Comuna 
Magura cu MMSS  

Avand in vedere: 

 Raportul de specialitate intocmit de Ungureanu Elena, Consilier Asistent/ Asistent Social 
Principal in cadrul compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei Magura. 

 Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII 
MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, 

 Nevoia de a ne alinia unui sistem informatic integrat in domeniul asistentei sociale si a domeniilor 
conexe, precum si imbunatatirea activitatii serviciilor publice de asistenta sociala la nivel de 
UAT-uri; 

Consider oportun acest demers si propun participarea institutiei noastre in cadrul Proiectului 
,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

Fata de cele aratate mai sus, va supun spre analiza si adoptare proiectul de hotarare la care m-am 
referit mai sus. 

 

PRIMAR, 

Iordache  Costras  

 



Judetul Bacau 
Comuna Magura  
Compartimentul de asistenta sociala  
Nr.inreg. 12115/ 22.11.2022 
 

Raport de specialitate 
Referinta: Proiectul de hotarare privind colaborarea interinstitutionala a UAT Comuna Magura, judetul 

Bacau cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii 
MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 

 
Solicitarea MMSS ca UAT Comuna Magura, judetul Bacau sa participe in cadrul proiectului 

,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 reprezinta o oportunitate pentru institutia 
noastra de a ne alinia cerintelor cerintelor UE, a nevoii unui sistem informatic integrat in domeniul 
asistentei sociale si a domeniilor conexe, precum si imbunatatirea activitatii serviciilor publice de 
asistenta sociala la nivel de UAT-urilor, de a raspunde nevoilor pietii privind digitalizarea si nu in ultimul 
rand nevoii de formare continua a personalului. 

In cadrul proiectutului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, Ministerul 
Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) va pune la dispozitia UAT Magura urmatoarele echipamente: 
imprimanta multifunctionala, calculator, tableta, precum si documentatia tehnica, instalarea si 
configurarea echipamentelor hardware, integrarea componentelor si operationalizarea infrastructurii 
instalate, iar UAT Magura va nominaliza 2 persoane (din care cel putin unul este asistent social) care sa 
primeasca in folosinta echipamentul mentionat, sa-l utilizeze numai in legatura cu activitatea pentru care 
a fost pus la dispozitie, sa colaboreze permanent cu echipa de Management a Proiectului MMSS si sa 
raspunda cu celeritate tuturor solicitarilor acestora.  

Cadrul legislativ cadrul legal aplicabil: 
 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; 

 Hotărârea 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 şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 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). 

Consilier Asistent 
Asistent Social Principal 
Elena UNGUREANU  


