
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
 

 

HOTĂRÂREA 

privind aprobarea protocolului de colaborare privind implementarea proiectului ”HUB de  

Servicii M. M. S. S. ”la nivel de UAT  Gioseni,  jud. Bacău 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa ordinară  

în data de 31.01.2023: 
 

Având în vedere: 

 

- Raport de specialitate nr. 224 din 30.01.2023 întocmit de dna. Păduraru Gema – Inspector 

superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău, 

- Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII 

MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, 

- Adresa nr. 2023 din 26.10.2022 transmisă de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 

înregistrată sub nr. 3319 din 27.12.2022 la Primăria Comunei Gioseni, Județul Bacău; 

- Referatul de aprobare al primarului Comunei Gioseni  cu nr.CL/12 din 30.01.2023. 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

 

În conformitate cu prevederile: 
 

➢ art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

➢ art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

➢  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 si a regulamentului cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

➢ H.G nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale; 

➢ H.G 797/2007 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ O.U.G. nr 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru plăți și 

Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Regulamentul 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; 

În temeiul prevederilor art. 127, art. 133, art. 134, art. 135, art. 139 și art. 140 din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă protocolul de colaborare privind implementarea proiectului ”HUB de Servicii 

MMSS”la nivel de UAT Gioseni, Județul Bacău conform anexei la prezenta. 



 Art. 2. Imobilul în care se amenajează spațiile tehnice unde se va repartiza pachetul de echipamente în 

vederea implementării proiectului este liber de orice sarcini sau interdicții și nu face obiectul unor litigii 

aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, la - Instituţia Prefectului Judeţul Bacau, Primarul comunei Gioseni, Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale și Compartimentului asistență socială. 
 

 

 

 

 

           Președinte ședință,                                                        Contrasemnează, 
               Consilier local,                                                 Secretar general,  
          Marinică BAȘCÂNDURĂ                                                   Dumitrica Mădălina MIRON 
 

 

 

 

 

 

Nr. 7 din 31.01.2023 

Total consilieri în funcție: 13  Hotărâre adoptată cu  13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 0 abțineri din  13 consilieri 

prezenți 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         


