
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind   aprobarea implementării proiectului

,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data de
23.11.2022
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al  primarului  comunei Sărata , înregistrat sub nr.72/1 din 08.11.2022, Raportul de
specialitate al secretarului general al comunei , înregistrat sub nr. 6843 din 08.11.2022, precum și avizele
nr. 214/215/216 din 23.11.2022, ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;
În baza prevederilor :
-art.112 alin.(3) lit.q) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare
;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; Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală ,
republicată ;
Luând în considerare:
-adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Direcția Generală Planificare Bugetară și Management
Financiar nr. 2023 din 26.10.2022, înregistrată sub nr. 6858 din 08.11.2022;
- proiectul ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (cod mySmis 130963), co-finanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 ;
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(2) lit.e) , alin.(9) lit.a) ,
art.139 alin.(3) lit.d), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :

Art.1.Se aprobă implementarea proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (cod mySmis 130963),
co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programului Operațional Competitivitate
2014-2020.
Art.2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Ministerului Muncii și Protecției Sociale și
UAT comuna Sărata , județul Bacău și se împuternicește doamna Irina Argatu - primarul comunei Sărata să
semneze protocolul de colaborare, prevăzut în anexa , parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art.3. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la
instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.4. Primarul comunei , prin compartimentul asistență socială, va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău, Primarului comunei Sărata,
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, compartimentului precizat la art.4, precum și spre cunoștința
publică , în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative –
pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
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Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” , - voturi ,,împotrivă ” și - voturi ,,abținere”” de către 11 consilieri
prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


