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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
Nr. 11/20.01.2023 

privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale si UAT Blandiana pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII 

MMSS” COD MYSMIS 130963 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 167/17.01.2023 al primarului comunei Blandiana, prin care se 

propune şi se fundamentează aprobarea protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale si UAT Blandiana pentru implementarea proiectului ”HUB de 

Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963; 

-Adresa nr. 2023/26.10.2022, înregistrată la instituția noastră sub nr. 3130/08.11.2022, 

prin care se solicită încheierea protocoalelor de colaborare pentru crearea unui sistem 

informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor conexe, precum și 

îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială de la nivelul UAT-urilor dar și 

facilitarea digitalizării serviciilor; 

-Raportul de specialitate nr. 132/17.01.2023 al Compartimentului Asistență Socială, Stare 

civilă și Autoritate tutelară din aparatul de specialitate al primarului; 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

-art. 120, alin.(1) și art. 121, alin.(1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată; 

-art. 3 paragraful 2 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 

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

- art. 129 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

                                                                 HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” 

Cod MySmis 130963 și respectiv Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale și UAT Blandiana reprezentată de domnul Nicolae Gherman, în calitate 

de primar, conform anexei nr. 1 care face parte integrants din prezentul proiect de hotărâre. 

Art. 2 – Se împuternicește domnul Nicolae Gherman, primarul comunei Blandiana, să 

semneze Protocolul de colaborare, menționat la art. 1 și declarația pe propria răspundere 

privind privind locația în care se implementează proiectul și repartizarea echipamentelor 

achiziționate prin proiect. 

Art. 3 -  Se desemnează doamna, Cornelia Alina Curcezan – inspector în cadrul 

Compartimentului Asistență Socială, Stare civilă și Autoritate tutelară din aparatul de 

specialitate al primarului ca persoană care va primi în folosință pachetul de echipamente și 

care va fi instruită cu privire la administrarea și utilizarea modulelor din sistemul informatic  

ce se va crea și dezvolta în cadrul proiectul ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” Cod 

MySmis 130963. 
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Art. 4 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Blandiana prin intermediul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei 

comunei Blandiana. 

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica : 

- Instituției Prefectului Judetul Alba 

- Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

- Primarului comunei Blandiana, județul Alba 

- Compartimentul Asistență Socială, Stare civilă și Autoritate tutelară 

- Dosarului de sedință 

- Se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Blandiana, în format electronic, pe 

pagina de internet www.comuna-blandiana.ro și se afișează  la sediul Primăriei Blandiana 

 

 

                                                                                                Blandiana, 20 ianuarie 2023 

 

  

                           Inițiator,                                                                   Avizat de legalitate, 

                            Primar                                                             Secretar general al comunei, 

                 Nicolae GHERMAN                                                         Ioan-Ovidiu CUNȚAN       
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