
 
ROMÂNIA

JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

                                              
                                                    

HOT  Ă  RÂREA NR. 161/2022
cu privire la încheierea unor Protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii şi

Solidarității Sociale
 

  Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data 24
noiembrie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleși,

Analizând  referatul  de  aprobare  al  Primarului  Orașului  Covasna, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridice şi pentru
administraţia  publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi
libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi,  pentru învăţământ, cultură,
sănătate, protecţia socială, sport și tineret,  precum și  avizul de legalitate dat de
secretarul general al orașului;

Luând în considerare  adresa înregistrată la Primăria orașului  Covasna sub
nr.17894/16.11.2022 din partea Ministerului Muncii Și Solidarității Sociale,     

În conformitate cu prevederile: 
-  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; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,
cu modificările și completările;
-  Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Regulamentul  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  şi  al
Consiliului  din 27 aprilie  2016 privind protecţia  persoanelor  fizice  în  ceea  ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;



-  Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie  2016  privind protecția  persoanelor  fizice  în  ceea  ce  privește  prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

               În baza  art.129 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(9) lit. a), art.139 alin.(3)
lit.f,)  art.196  alin.(1)  lit.a),  art.243  alin.  (1)  lit.a)  din ORDONANŢĂ  DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare; 

Cu votul “pentru” a 16 consilieri, “împotrivă” a – consilieri,

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1  –  Se aprobă încheierea unor Protocoale de colaborare cu Ministerul
Muncii  Și  Solidarității  Sociale,  în  vederea  asigurării  colaborării
interinstituționale  a   Ministerului  Muncii  şi  Solidarității  Sociale  cu  UAT
Oraș  Covasna,  județul  Covasna,  în  cadrul  proiectului  „HUB  de  Servicii
MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963, conform Anexelor nr.1 si nr.2
la prezenta hotărâre.
Art.2–Cu  semnarea  Protocoalelor  de  colaborare  se  mandatează  Primarul
orașului Covasna, dl. Gyerő   József.
Art.3  -  (1)  D-nele  Zagoni  Paula  Fevronia  și  Opra  Debreczi  Beáta  Ilona,
inspectori  în  cadrul  Direcției  de  Asistență  Socială,  vor  primi  în  folosință
pachetul de echipamente și procedurile de utilizare a aplicațiilor informatice
puse la dispoziție de  Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale.

                        (2) D-na Zagoni Paula Fevronia va inventaria și pregăti dosarele
beneficiarilor  activi  de  servicii  sociale  pentru  procesul  de  digitizare
(scanare).
Art.4 -  D-na Sîntoiu Angela Cornelia, director executiv în cadrul  Direcției
de Asistență Socială este desemnată ca responsabilă de punerea în aplicare a
Protocoalelor  de colaborare,  prevăzute  la  Anexa nr.1 și  nr.2 a  prezentei
hotărâri. 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    Contrasemnează,             
       MOLNÁR JÁNOS                SECRETAR GENERAL 

AL ORAŞULUI COVASNA
                                                                VASILICA ENEA  
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