
ROMÂNIA                                 Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                        Secretar general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                                  Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL 
           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și 

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) 
 

Consiliul local al comunei Crasna, judetul Sălaj; 
 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre  cu nr…..,  Raportul compartimentului de 
specialitate cu nr……….  și Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local; 
         În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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 
- H.G. 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; 
 În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) și h), alin.(9), lit.a) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.139 alin.(3) lit.f) și ale art.196,alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1.  Se aprobă Protocolul  de colaborare între Comuna Crasna și MINISTERUL 
MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS), conform Anexei,  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 - Instituţia Prefectului Județului Sălaj; 
 - Primarul comunei Crasna; 
 - MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS); 
 - Compartiment asistența socială- autoritate tutelară; 
 - Monitorul oficial local; 
    - Dosarul sedinței; 
     

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
Voturi:pentru ............,  

împotrivă......., 
 abțineri ..... 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA           
JUDEŢUL SĂLAJ         
COMUNA CRASNA  
PRIMAR       
Nr.. 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și 
MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) 

 
 

Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS)- în calitate de beneficiar, împreună cu 
partenerii săi – Agenția Națională Pentru Plăti și Inspecție Sociala(ANPIS) și Autoritatea pentru 
Digitalizarea României(ADR), implementează proiectul ,,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;  
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.  

Considerăm că, proiectul este necesar și oportun pentru optimizarea activității 
compartimentului asistență socială- autoritate tutelară. 

În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) și h), alin.(9), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare propun consiliului local 
aprobarea proiectului de hotărâre. 
 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 

 
 
 
 



ROMÂNIA              APROB 
JUDEȚUL SĂLAJ              PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
NR. 

 

RAPORT 
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și 

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) 
 
 

Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (MMSS)- în calitate de beneficiar, împreună cu 
partenerii săi – Agenția Națională Pentru Plăti și Inspecție Sociala(ANPIS) și Autoritatea pentru 
Digitalizarea României(ADR), implementează proiectul ,,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;  
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.  

Considerăm că proiectul este necesar și oportun pentru optimizarea activității 
compartimentului asistență socială- autoritate tutelară. 

Supunem spre aprobare Consiliului local  proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 

Compartiment asistența socială- autoritate tutelara 
BUT IOANA MARIANA – Inspector 

HAJAS ERIKA – Inspector  
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