
 

 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 192/2022 
cu privire la încheierea protocolului de colaborare între  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și 
UAT  municipiul Târgu Secuiesc, privind implementarea proiectului ,, HUB DE SERVICII MMSS 

– SII MMSS”, Cod MySmis 130963 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Având în vedere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului primar cu privire la 

încheierea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT municipiul 
Târgu Secuiesc, privind implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod 
MySmis 130963,  

Având în vedere adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 2024/26.10.2022, 
privind implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, 

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

 Observând Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare și 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; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d și e coroborat cu art. 129 alin.(7) lit. b și alin. (9) lit. 
a, art. 139 alin.(3) lit.f și art. 196 alin.(1) lit. a  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. – (1) Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale și UAT municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna pentru implementarea proiectului 
,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 și care  constă în punerea la dispoziția 
UAT municipiul Târgu Secuiesc a următoarelor echipamente: imprimantă multifuncțională, calculator, 
tabletă, precum și documentația tehnică, instalarea și configurarea echipamentelor hardware, integrarea 
componentelor și operaționalizarea infrastructurii instalate, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din hotărâre. 

Art. 2.  – Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale și UAT municipiul Târgu Secuiesc județul Covasna, pentru implementarea proiectului ,,HUB DE 
SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, cu privire la asigurarea activități de digitizare 
(inventariere, scanare și indexare) a documentelor din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale 
activi la momentul semnării protocolului de colaborare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă 
din hotărâre. 

Art. 3. – Se împuternicește domnul Bokor Tiberiu – primarul Municipiului Târgu Secuiesc să 
semneze protocoalele de colaborare prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorul executiv al 
Direcției de Asistență Socială Târgu Secuiesc. 

 
Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2022 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                              SECRETAR GENERAL,                                                    

                                                     Tóth Csilla-Enikő 
 
 

 


