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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 89
Din 14.12.2022 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarită ii Socialeț
(M.M.S.S.) i U.A.T. Comuna Abrămu , jude ul Bihor, în cadrul proiectului ș ț ț ,,HUB de Servicii

MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Având în vedere:
-Referatul  de  aprobare  nr.3217  din  25.11.2022  al  Primarului  Comunei  Abrămu  în  calitate  deț
ini iator al Proiectului de hotărâre;ț
-Raportul de Specialitate nr.3218 din 25.11.2022 al doamnei Monica-Camelia PAPIT consilier în
Compartimentul  Asisten ă  Socială,    cu  privire  la  Proiectul  de  Hotărâre  privind  ț aprobarea
Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii i Solidarită ii Sociale i Comuna  Abrămu  înș ț ș ț
vederea implementării proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS" cod SMIS 130963 ;
-avizul Comisilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Abrămu ;ț
-adresa  Ministerul  Muncii  i  Solidarită ii  Sociale  nr.2023/26.10.2022,  înregistrată  la  institu iaș ț ț
noastră cu nr.3214/09.11.2022;

Analizând prevederile:
-art.129 alin. (2) lit.  d), alin. (7) lit.b) şi alin. (9) lit.a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernuluiț ț
nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  i  completările  ulterioare;ș
-art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanaţele publice locale,  cu modificările şi completările
ulterioare;

În  temeiul  dispozi iilor  art.196,  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernuluiț
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare;ș

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se aprobă protocolul de colaborare cu Ministerul Muncii i Solidarită ii Sociale  ș ț iș
Comuna Abrămu  în vederea implementării proiectului  ț ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS"
cod SMIS 130963, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Se aprobă Declara ia pe propria răspundere privind loca ia în care se implementeazăț ț
proiectul i repartizarea echipamentelor achizi ionate prin proiect, conform Anexei nr.2, care faceș ț
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.-Se împuterniceşte Primarul Comunei Abrămu , domnul Barna  BARCUI, să semnezeț
protocolul aprobat la art.1 i declara ia pe proprie răspundere aprobată la art.2.ș ț

Art.4.-Prezenta se va comunica: Institutiei Prefectului-Jude ul Bihor,Ministerul Muncii iț ș
Solidarită ii  Sociale,  Primarului  Comunei  Abrămu ,   Compartimentului  Asisten ă  Socială,ț ț ț
Compartimentului Financiar Contabil, Se aduce la cuno tin ă publică, ș ț La dosar.

Ini iator,ț
Primar,

  Barna BARCUI
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