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                                         PROIECT DE   HOTARARE 

       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  ___noiembrie  2022, la care participa un numar de  __ 

consilieri din totalul de  15  in functie ; 

         

         Având în vedere : 

    -  Hotararea Consiliului Local Frâncesti nr.  -/23.11.2022,  prin care domnul 

consilier _____ 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. 

         -  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Frâncesti înregistrate 

sub numarul  ___/23.11.2022 , prin  care  se avizează favorabil  proiectul de 

hotarare privind rectificarea bugetului  local  pe anul 2022 ; 

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

comunei Frâncesti , inregistrat sub numarul  __/  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, Consiliul local al comunei 

Frâncesti , cu un numar de  ___ 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:  10.11. 2022 

 

 

    INITIATOR PROIECT,                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

          PRIMAR                                            Secretar general UAT Frâncesti 

 PARASCHIV DANIEL FLORIN                    LAZĂR ELENA GABRIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

     JUDETUL VALCEA 

Nr.11936 din 10.11. 2022 

 

 

 

                                           REFERAT DE APROBARE 

 

        Asupra poriectului 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. 

 

     Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei 

Francesti prin care se propune initierea unui proiect de hotarare 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. 

    Urmare adresei nr. 2023 din 26.10. 2022, Ministerul Muncii si Solidaritatii 

Sociale   aduce la cunostiinta tuturor Autoritatilor Publice  Locale, despre 

implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 

130963 

     Acest proiect, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de 

stat, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, urmărește 

crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor 

conexe, precum și îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială 

(SPAS) de la nivelul UAT-urilor, prin: 

-crearea platformei informatice E-asistență socială;-dotarea serviciilor publice de 

asistență socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea 

platformei informatice E-asistență socială; 



-furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în 

vederea constituirii dosarelor electronice ale acestora; 

-constituirea registrului electronic național al beneficiarilor de servicii sociale; 

-posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială; 

-posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau 

la care aceștia au dreptul; 

-optimizarea fluxului de depunere a documentelor și de soluționare a solicitărilor în 

vederea obținerii beneficiilor în domeniul asistenței sociale; 

-raportarea electronică a datelor din anchetele sociale obținute din culegerea prin 

terminale mobile (tablete). 

   În vederea îndeplinirii acestor obiective, se vor achiziționa echipamente care vor 

fi puse la dispoziția tuturor celor 3.181 de Unități Administrative Teritoriale 

(UAT). 

   Conform  celor relatate  se vor încheia protocoale de colaborare, urmând ca 

fiecare UAT să nominalizeze cel putin o persoană, 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. 

   Pachetul de echipamente cuprinde o imprimantă multifuncțională, 1 calculator și 

o tabletă, care împreună cu documentația tehnică vor fi distribuite și instalate în 

fiecare UAT, după semnarea Protocolului de colaborare. 

     Fata de cele prezentate vă propun analizarea si avizarea  proiectului de hotarare   

in forma prezentat 

 

                                                   PRIMAR, 

                                       DANIEL FLORIN PARASCHIV 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMARIA COMUNEI FRANCESTI 

 

JUDETUL VALCEA 

NR. 11935 DIN  10.11. 2022 

 

 

 

                                     RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

         Urmare adresei nr. 2023 din 26.10. 2022, Ministerul Muncii si Solidaritatii 

Sociale   aduce la cunostiinta tuturor Autoritatilor Publice  Locale, despre 

implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 

130963 

        Acest proiect, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de 

stat, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, urmărește 

crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenței sociale și domeniilor 

conexe, precum și îmbunătățirea activității serviciilor publice de asistență socială 

(SPAS) de la nivelul UAT-urilor, prin: 

-crearea platformei informatice E-asistență socială;-dotarea serviciilor publice de 

asistență socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea 

platformei informatice E-asistență socială; 

-furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în 

vederea constituirii dosarelor electronice ale acestora; 

-constituirea registrului electronic național al beneficiarilor de servicii sociale; 

-posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistență socială; 

-posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau 

la care aceștia au dreptul; 

-optimizarea fluxului de depunere a documentelor și de soluționare a solicitărilor în 

vederea obținerii beneficiilor în domeniul asistenței sociale; 

-raportarea electronică a datelor din anchetele sociale obținute din culegerea prin 

terminale mobile (tablete). 



   În vederea îndeplinirii acestor obiective, se vor achiziționa echipamente care vor 

fi puse la dispoziția Unități Administrative Teritoriale (UAT). 

      Conform  celor arătate  se vor încheia protocoale de colaborare, urmând ca 

fiecare UAT să nominalizeze cel putin o persoană, 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. 

   Pachetul de echipamente cuprinde o imprimantă multifuncțională, 1 calculator și 

o tabletă, care împreună cu documentația tehnică vor fi distribuite și instalate în 

fiecare UAT, după semnarea Protocolului de colaborare. 

     Fata de cele prezentate vă solicitam initierea unui proiect de hotarare in acest 

sens. 

 

 

                                                            INTOCMIT, 

                                                   MUSTATĂ FLORENTINA 


	PROIECT DE   HOTARARE

