
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii 

Sociale în vederea implementării proiectului 
"HUB de servicii MMSS - S11 MMSS", cod SMIS 130963 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 90 din 23.11.2022, iniţiat de Primarul comunei Tomsani, 
judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 9187 din 23.11.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9188 din 23.11.2022, 
- Contractul de finanţare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul "HUB de servicii MMSS SU 

MMSS" cod SMIS 2014+ 130963, 
- Adresa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 2023 din 26.10.2022 înregistrată la Primăria 

Tomşani sub nr. 8767/08.11.2022, 
Luând în considerare: 
- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr.197/20 l 2 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi  completările 
ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii ş i  
Solidarităţii Sociale, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,d', alin. (7) lit. ,,b" şi art. 139, alin (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local al comunei Tomsani,judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă colaborarea interinstituţională a UAT Comuna Tomşani,judeţul Prahova cu Ministerul 
Muncii şi Solidarităţii Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS - SJJ MMSS", Cod MySmis 
130963. 

ART. 2: Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale ş i  UAT 
Comuna Tomşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3: Se împuterniceşte primarul Comunei Tomşani, dl. Pelin Mihai-Florin, să semneze Protocolul de 
colaborare şi toate documentele necesare implementării proiectului la  nivelul UAT Comuna Tomşani. 

ART. 4: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 
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Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomşani, 

Matei Violeta Iuliana 




