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H O T Ă R Â R E 
 
         privind aprobare Protocolul de colaborare ,  între MINISTERUL MUNCII ȘI 
SOLIDARITĂȚII SOCIALE și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL Ă COMUNA 
CEICA,JUDEȚUL BIHOR în cadrul  Proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cod 
SMIS 130963  
 
Având în vedere : 

-proiectul de hotărâre nr. 85 din 22.11. 2022,însoțit de  referatul de aprobare nr.161 din 
22.11.2022 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.170 din 22.11..2022  intocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica 

         -Ținând cont de adresa nr.2023/26.10.2022 a MMSS,referitor la implementare proiect:”  
HUB  de servicii MMSS-SII MMSS “cod MySmis 130963, 

� Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII 
MMSS” cod SMIS 2014+ 130963, 

� Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
� OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 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; 

� 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; 

� Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale; 

� 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; 



� Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare; 

� 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; 

� 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). 

           Ținând cont de raportul de avizare al comisiei  de specialitate din 
 cadrul consiliului local, pentru învăţămant,cultură, sănatate şi activitaţi social  culturale 
 ,protecţie copii –tineret şi sport, turism , 
;          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata în anul  2010, 
                    În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. b), 
,art.139,alin.1 si ale art. 196 alin. (1) lit. a) d in O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
, 
           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 
 
                                              H O T A R A S T E : 
 
              Art.1. Se aprobă  Protocolul de colaborare,  între MINISTERUL MUNCII ȘI 
SOLIDARITĂȚII SOCIALE și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA 
CEICA,JUDEȚUL BIHOR în cadrul Proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 
130963  
             Art.2. Se aprobă  declarație pe propria răspundere privind locația în care se 
implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziționate prin proiect 
              Art.3.Se desemneaza d-na Prială Florica Elisabeta, consilier  in cadrul 
Compartimentului Asistenta Sociala al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica 
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 creea și dezvolta în cadrul 
proiectului.  
           Art.4.. Prezenta hotarare se comunica cu : 
           - Institutia Prefectului – Judetului Bihor 
            - D.G.A.S.P.C. – Bihor 
           - Primarul Comunei Ceica 
           - Biroul Financiar Contabil 
           - Compartimentului Asistenta Sociala 
           - monitorul official local 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                    SECRETAR GENERAL A L COMUNEI 
     JURCUȚ VASILE IONEL                                            DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
Nr. 89 din 28 noiembrie 2022                                                 Nr.consilieri =13                                          
                                                                                       Nr.consilieri p rezen ţi -  13 
                                                                   Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 



 


