
 
JUDETUL ARGEȘ        
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ      
CONSILIUL LOCAL      
    

    
HOTĂRÂRE  nr. 149 / 2022 

privind aprobarea protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT 
Curtea de Argeș pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, judeţul Argeș; 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 38765/19.12.2022 al primarului Municipiului Curtea de Arges; 
-Raportul de specialitatea nr. 38767/19.12.2022; 
-Adresa nr. 2024/26.10.2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;  
-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-Prevederile 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; 

-Prevederile 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; 

-H.G. nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale; 
-H.G. 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; 
-Avizul Comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, cultură, arte și 

sport și cel al Comisiei Juridice, de disciplină și ordine publică. 
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a,  art. 129 alin. 2, lit. d și alin. 7 lit. b, art. 139 alin 1 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1 Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Curtea de 
Arges pentru punerea la dispoziție (primirea în gestiune) a pachetului de echipamente (imprimantă multifuncțională, 
calculator, tabletă) și a procedurilor de utilizare a aplicațiilor informatice cu scopul creării unui sistem informatic integrat în 

domeniul asistenței sociale, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2 Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Curtea de 

Arges pentru desfășurarea activității de digitalizare (inventariere, scanare și indexare) a documentelor din cadrul dosarelor 
beneficiarilor de servicii sociale  activi, respectiv activitatea de constituire a Registrului național al beneficiarilor de asistență 
socială și furnizarea de servicii electronice în domeniul asistenței sociale, prin modulul informatic E-asistență socială din 
portalul MMSS, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3 Se împuternicește primarul municipiului Curtea de Argeș să semneze cele doua protocoale prevăzute în 
anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4  Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială va nominaliza prin Decizie două persoane care vor primi în 
folosință pachetul de echipamente și vor fi instruite cu privire la administrarea și utilizarea modulelor din sistemul informatic ce 
se vor crea și dezvolta în cadrul proiectului. 

 
 

                               
          Contrasemnează pentru legalitate 

   Președinte de ședință                                                                Secretar  general al municipiului 
         STANCU ALEXANDRA-LOREDANA                                                                ISABEL JANINA ZARIOIU 
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