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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din 24.11.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.211 

privind aprobarea  protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea 

Administrativ Teritorială Bod privind participarea în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod 

MySmis 130963  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.34640/16.11.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.34642/16.11.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.34641/16.11.2022, întocmit de Roxana-Ioana TOMA, Consilier- 

Compartimentul Asistență Socială ; 

▪ Adresa transmisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale nr.2023/DIB/26.10.2022 și înregistrată la 

Primăria Comunei Bod cu nr. 33599/08.11.2022   privind încheierea unui protocol de colaborare pentru 

participarea în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

▪ Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” 

cod SMIS 2014+ 130963, 

▪ 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 temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.d), lit.e), alin.(7) lit.a), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității 

Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială Bod privind participarea în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii 

MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul Comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

 

                                                                                                                                      Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru  din totalul de 14 consilieri prezenți. 


