
JUDETUL ARGES  

CONSILILUL LOCAL STALPENI  

PROIECT DE HOTARARE  NR.91/17.11.2022 

  privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii 

Sociale(MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) comuna  Stalpeni , avand ca obiect 

asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT comuna  Stalpeni , in cadrul proiectului 

,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS,, Cod MySmis 130963 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STALPENI  întrunit în şedinţa ordinară ; 

 Având în vedere: 

-Adresa Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;  

- Referat de aprobare nr.8803/16.11.2022;Raportul Compartimentului Juridic-Asistenta Sociala 

nr.8807/16.11.2022,; 

- Avizul   Comisiilor de specialitate ; 

 -LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale,cu modificarile si completarile; 

✓ - 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; 

 In temeiul dispozitiilor art. 129 alin(7),lit.b si art.196 alin 1,lit.(a) din OUG nr.57/03 iulie 2019 

privind Codul Administrativ; 

H O T A R A S T E: 

 Art.1 - Se aproba protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) si 

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) comuna  Stalpeni , avand ca obiect asigurarea colaborarii 

interinstitutionale a MMSS cu UAT comuna  Stalpeni , in cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII 

MMSS,, Cod MySmis 130963, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2 – Se imputerniceste Primarul comunei Stalpeni  cu semnarea Protocolului de colaborare 

incheiat intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale(MMSS) si Unitatea Administrativ 

Teritoriala(UAT) comuna  Stalpeni. 

 Art.3 -Secretarul-general al comunei Stalpeni va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor 

si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  

       INITIATOR                                                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

       PRIMAR                                                                                               SECRETAR-GENERAL  

SERBANOIU GABI                                                                            DINCULESCU MARIUS FLORINEL 

 

Hotărârea a fost adoptată cu ______ voturi ale consilierilor locali din 13 consilieri locali prezenţi. 


