
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Frumosu, județul Suceava 

având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Frumosu în 
cadrul proiectului ” ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963” 

 
 

Consiliul local al comunei Frumosu, județul Suceava; 
  Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

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

completările ulterioare;  

c) 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;  

d) 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;  

e) Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale;  

f) 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;  

g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare;  

h) Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare;  

i) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;  

j) 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/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  

k) În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ținând cont de: 

 a) referatul de aprobare al primarului comunei Frumosu nr.9551 din 10.11.2022, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate nr.9552 din 10.11.2022;  

b) avizul consultativ favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Frumosu  

c) Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII 

MMSS” cod SMIS 2014+ 130963  

În baza art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), coroborat cu art. 139 alin. (3) si art. 196 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Frumosu, județul  Suceava, 



având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Frumosu în cadrul 

proiectului ” ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963”, conform anexei 

1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuternicește Primarului comunei Frumosu, d-l. Buga Constantin, ca în 

numele și pentru U.A.T. comuna Frumosu, să semneze Protocolul de colaborare prevăzut la 

art.l, inclusiv eventualele modificări ale acestuia, după caz și declarația pe propria răspundere. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului 

comunei Frumosu prin Compartimentul de asistență socială  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava; 

- Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS); 

- Primarul Comunei Frumosu, 

- www.comunafrumosu.ro       

 

 

         

          Președintele de ședință,                                                      Contrasemnează: 
                     Niga Alexandru Gabriel                                                 Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 29.12.2022 
Nr.153 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;   Total consilieri locali în funcţie: 13      Prezenți : 12      Voturi:-Pentru :12     -Împotriva : 0       -Abțineri : 0 

 

 
 
 
 
 
 


