
R O M A N I A 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

 
HOTARAREA NR. 13 / 31.01.2023 

privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale,  
în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 

 
 
    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului – 
Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 31.01.2023, ora 10,00;                          
   Avand in vedere proiectul de hotarare nr.26/27.01.2023 privind aprobarea unui Protocol de 
colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii 
MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 - proiect din iniţiativa primarului, referatul de aprobare 
nr.585/27.01.2023 a domnului primar, Preda Cristache, raportul de specialitate nr.587/25.01.2023 
intocmit de compartimentul Protectie si Asistenta Sociala, adresa nr.1065/27.01.2023 a Institutiei 
Prefectului – Judetul Dolj inregistrata la Primaria comunei Gângiova sub nr.581/27.01.2023, in 
conformitate cu prevederile  Contractul  de  finanțare  nr.13/2.3.1./29.04.2021,  privind  proiectul  
„HUB  de  Servicii MMS-SII MMSS”, cod SMIS 2014+ 130963, art.7  alin.(13)  din  Legea  
nr.52/2003,  republicată,  privind transparența decizională în administrația publică, OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.112  alin.(3)  lit.j)  din  
Legea  nr.292/20211  a  asistenței  sociale,  cu modificările si completările ulterioare, Legea  
nr.197/2012  privind  asigurarea  calității  în  domeniul  serviciilor  sociale,  cu modificările și 
completările ulterioare, HG 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, HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru  de  organizare  și  funcționare  a  serviciilor  
sociale, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.23/2022 privind organizarea și 
funcționarea MMSS, HG nr.797/2017 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, OUG nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare, 
Regulamentul (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 , 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/C, art.21 din Constituția României, Legea  nr.292/2011  a  asistentei  sociale,  cu  
modificările și completările ulterioare, Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local  
Gângiova; 

     In temeiul art.129, alin.1, alin.2, lit.d, alin.7, lit.d , alin.14, art.133, alin.1, alin.3, art.139, alin.1, 
art.196, alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art.1.Se aprobă Protocolul de colaborare și Declarația pe propria răspundere pentru 
implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963, încheiate 



între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT comuna Gângiova, județul Dolj, 
reprezentată prin domnul Preda Cristache în calitate de primar, prezentate în Anexa nr.1 și Anexa 
nr.2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.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.3.Se   aprobă  desemnarea   prin   dispozitie   a   primarului  comunei Gângiova, județul Dolj, a 
unei persoane 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 
proiectului. 
 
Art.4.Se împuternicește domnul Preda Cristache, în calitate de primar al comunei Gângiova, 
județul Dolj, să semneze protocolul de colaborare, declarația pe propria răspundere și toate 
documentele necesare implementării proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod SMIS 
2014+ 130963. 
 
Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Gângiova, județul Dolj  prin compartimentul Protecție si Asistență Socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
 
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general Instituţiei Prefectului –Județul 
Dolj, primarului comunei Gângiova, compartimentul Protecție si Asistență Socială, Ministerului 
Muncii și și Solidarității Sociale și va fi afișată pe site-ul instituției . 
 
 
 
 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
      VOICU MIHAI ZAHARIA                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                                         SADOVEANU IOANA 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptată în ședința din data de 31.01.2023 
Cu un număr de 11 voturi  pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 consilieri în 
funcție 
 


