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AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLĂU 

                                                                             GEORGELA POP  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  98/22 noiembrie  2022  
       privind aprobarea Protocolului de colaborare privind implemenatrea proiectului 

,, HUB de servicii MMSS-SII MMSS” la nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures 

 Primarul comunei  Cicârlău, judetul Maramures, analizând temeiurile juridice,respectiv 

prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din 

Constituția României, republicată;  

b) art. 3 și 4 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) lit. a), art. 35 precum și art. 44  din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

f)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  

g)  Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea 

actelor administrative ;  

h)  art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
i) Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

j) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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; 
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 Luând act de : Proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău , 
judetul Maramures, însoțit de referatul de aprobare nr. 7483 /2022, raportul 
compartimentului de resort nr. 7484/2022 si  referatul compartimentului de specialitate nr. 
7485/2022  ;  
  Adresa Ministerului Muncii si Solidarității Sociale nr. 2023/2022 prin care  solicită 

aprobarea Protocolului de colaborare  în vederea implementării la nivel local a proiectului  

,, HUB de servicii MMSS-SII MMSS” ( cod MySmis 130963), proiect finantat din  fonduri 

externe  nerambursabile si de la bugetul de stat, în cadrul Programului operational 

Competitivitate 2014-2020, prin care se urmăreste  crearea unui sistem  informatic integrat 

în domeniul  asistentei sociale si domeniilor conexe, precum si îmbunătăirea  activității 

serviciilor  publice de asistentă socială (SPAS0  de la nivelul UAST-urilor;  

Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de 

servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963; 

În temeiul  art. 139  alin 1 si alin  3,  lit. d , art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:  

 

                                      PROPUN  

 Art. 1. Se aproba  Protocolul de colaborare privind implemenatrea proiectului ,, 

HUB de servicii MMSS-SII MMSS”la nivelul comunei Cicârlău , judetul Maramures. 

Anexa nr. 1 este parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2.   Se desemnează doamna Lacrămioara DRAGOMIR, consilier superior in 

cadrul  Compartimentului  asistenta socială din cadrul Primariei comunei Cicârlău si domnul 

Marius Nicolae HERTA, consilier personal al primarului,   persoane  care vor primi in 

folosintă  pachetul de echipamente si care vor fi instruite cu privire la administrarea si 

utilizarea modulelor din sistemul informatic ce se va creea si dezvolta in cadrul proiectului.  

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica :  

- Institutiei Prefectului –Judetul Maramures , în vederea exercitării controlului de 

legalitate ; 

-  Primarului comunei Cicarlau  

- Secretarului general al Comunei Cicârlău pentru aducerea la cunostiintă publică  

- Compartimentului asistentă socială  

- Ministerului Muncii si Solidarității Sociale 

 

INITIATOR PROIECT  

PRIMAR  

Sorin LUPSE  

 

 

 


