
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAGNA 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7659 din 29.11.2022 

privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea implementării 
proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 

 
 

Consiliul local al comunei Sagna, constituit la data de 15.10.2020; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Referatul de aprobare nr. 7660/29.11.2022 întocmit de către primarul Comunei 
Sagna – Iacob Gheorghe prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului; 

- Raportul de specialitate nr. 7661 din 29.11.2022, întocmit de domnul Dubău 
Florin, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 
proiectului; 

- Adresa Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS), în calitate de 
beneficiar al fondurilor externe nerambursabile, nr. 2023/DIB/26.10.2022 transmisă și 
înregistrată la data de 09.11.2022 prin care se solicită efectuarea demersurilor 
necesare în vederea implementării proiectului „Hub de servicii MMSS-SII MMSS”, cod 
MySmis 130963; 

- Art. 112 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 129 alin. (1), și ale alin. (2) lit. d) coroborat cu 
alin. (7) lit. b), ale art. 139 alin. (1), ale art. 140 alin.(1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, 
cod MySmis 130963, finanțat prin fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de 
stat, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale și unitatea administrativ teritorială Comuna Sagna și se 
împuternicește Primarul comunei Sagna, în vederea semnării și implementării 
protocolului de colaborare, anexa nr.1 la prezenta. 

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Iacob Gheorghe, avand functia de primar al Comunei Sagna, judetul Neamt. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
UAT - Comuna Sagna, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Sagna și 
Prefectului Județului Neamt și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.primariasagna.ro/. 

 
 

Inițiator 
 Primar 
    Iacob Gheorghe 
        Avizează 
      Secretarul general al comunei Sagna 
           Lungu Teodora 
 



ROMÂNIA       tel: 0233/766002 
JUDEŢUL NEAMŢ               fax: 0233/766213 
U.A.T. SAGNA                email: primaria_sagna@yahoo.com 
Nr. 7660 din 29.11.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 

 unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului  
„HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 

 
Având în vedere adresa Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS), în calitate de 

beneficiar al fondurilor externe nerambursabile, nr. 2023/DIB/26.10.2022 transmisă și 
înregistrată la data de 09.11.2022 prin care se solicită efectuarea demersurilor necesare în 
vederea implementării 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). 

În acest sens 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. 

          Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintez spre deliberare și aprobarea în 
Consiliul Local Sagna a proiectul de hotărâre nr. 7659 din 29.11.2022 privind aprobarea 
încheierii unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului  
„HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 
 
 

Primar 
Iacob Gheorghe 

 
 



ROMÂNIA       tel: 0233/766002 
JUDEŢUL NEAMŢ               fax: 0233/766213 
U.A.T. SAGNA                email: primaria_sagna@yahoo.com 
Nr. 7661 din 29.11.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii 

 unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului  
„HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 

 
Subsemnatul, Dubău Florin, având funcția de consilier achiziții publice, văzând referatul 

de aprobare al primarului comunei Sagna - Iacob Gheorghe cu nr. 7660 din 29.11.2022, la 
proiectul de hotărâre cu nr. 7659 din 29.11.2022, privind aprobarea încheierii  unui protocol de 
colaborare în vederea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod 
MySmis 130963, vă informez asupra faptului că adoptarea acestui proiect de hotărâre este 
legală și  oportună deoarece: 

Acest proiect este finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, în 
cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, care 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). 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. 

Având în vedere cele prezentate mai sus vă înaintez spre deliberare și aprobarea în Consiliul 
Local Sagna a proiectul de hotărâre nr. 7659 din 29.11.2022 privind aprobarea încheierii unui 
protocol de colaborare în vederea implementării proiectului  
„HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963. 
 
 
 

Întocmit 
Dubău Florin 

 

 


