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                                              HOTARAREA  NR. 97 

       Proiect de hotarare privind aprobarea  Protocolului de Colaborare incheiat intre 

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) si UAT 

Comuna Francesti, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, 

Cod MySmis 130963, dotarea serviciului public de asistenta socială cu 

echipamente informatice necesare pentru utilizarea platformei informatice E-

asistență  socială. 

 

 Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, întrunit în ședinta 

ordinară din  data de  23  noiembrie  2022, la care participa un numar de  15 

consilieri din totalul de  15  in functie ; 

         Având în vedere : 

    -  Hotararea Consiliului Local Frâncesti nr.  94 din 23.11.2022,  prin care 

domnul consilier Nicolaescu Filimon  a fost ales  preşedinte de şedintă; 

    -  Proiectul de hotărâre  şi Referatul  de aprobare ,  înaintate de  domnul  

Paraschiv Daniel Florin, primar al comunei  Frâncesti, cu privire la aprobarea  

Protocolului de Colaborare incheiat intre MINISTERUL MUNCII ȘI 

SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) si UAT Comuna Francesti, în cadrul 

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

serviciului public de asistenta socială cu echipamente informatice necesare pentru 

utilizarea platformei informatice E-asistență  socială. 

   - Raportul de specialitate  inregistrat sub numarul  11730/04.11.2022 , întocmit 

de către domnisoara Mustată Florentina,  cu privire la aprobarea  Protocolului de 

Colaborare incheiat intre MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE 

(MMSS) si UAT Comuna Francesti, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii 

MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, dotarea serviciului public de asistenta 

socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea platformei 

informatice E-asistență  socială. 

       -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  12376   din 23.11.2022; 



     - Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul 12376   

din 23.11.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  12376 

din 23.11.2022;  

       - Avizul de legalitate al proiectului de hotarare întocmit de secretarul general 

comunei Frâncesti , inregistrat sub numarul  12377 din   23.11.2022 ; 

     - Adresa nr. 2023 din 26.10.2022 trasmisa de catre reprezentatii Ministerului 

Muncii si Solidaritatii Sociale cu privire la implementarea proiectelor finnatate din 

fonduri externe nerambursabile; 

       - Respectând prevederile art.7 alin(2) din  Legii nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publică,vazand procesul verbal nr. 8617 

din 02.09.2022  privind afisarea proiectului de hotarare; 

     

         In conformitate cu : 

   - dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-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 

-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 

     - prevederile art 129, alin (2), lit d) lit. e) ,  alin.(7), lit.b)  si alin (9), litera a)  

din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;   

       În temeiul art. 139, alin. (3) lit. d) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit. a)  din 

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

ulterioare, Consiliul local al comunei Frâncesti , cu un numar de  15  voturi ,, 

pentru,,  

 

                                                    H O T Ă R Ă S T E: 

 

     Art.1. – Se aprobă   Protocolul de Colaborare incheiat intre MINISTERUL 

MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) si UAT Comuna Francesti, în 

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

dotarea serviciului public de asistenta socială cu echipamente informatice necesare 



pentru utilizarea platformei informatice E-asistență  socială, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărăre.  

       Art.2. Se împuterniceşte domnul Paraschiv Daniel Florin - primarul comunei 

Frâncesti să semneze protocolul aprobat, conform art 1.  

      Art.3. Se nominalizeaza domnisoara  Mustată Florentina - inspector principal si 

doamna Sogor  Daniela Mirela- inspector asistent  din cadrul Comartimentului de 

asistenta socială pentru a primi in folosinta pachetul de echipamente , dupa 

semnarea Protocolului de colaborare. 

      Art.4. Prin grija  secretarului general al comunei Frâncesti, prezenta hotărâre va 

fi  afisată la sediul institutiei si   pe pagina proprie  primariafrancesti-valcea.ro  

si va fi comunicată  în termenul prevăzut de lege : 

  -Primarului comunei  Frâncesti, 

  - Instituției Prefectului – județul Vâlcea 

  -Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale 

 

 

                                          Frâncesti:    23.11. 2022 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA, 

     NICOLAESCU FILIMON                       Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                         LAZĂR ELENA GABRIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 97 din 23.11. 2022 

Comuna Francesti, judetul Vâlcea 


	HOTARAREA  NR. 97

