
 

         ROMÂNIA 

            JUDETUL BRAILA 

                                                                         COMUNA TRAIAN        

                                                                                  PRIMAR                                                         

                                                                             Primaria Comunei Traian str .Principala , nr.13  localitatea Traian , județul Braila 

                                                                                                Tel/Fax: 0239/613239 e-mail: primariatraianbr@yahoo.com 

       

                                          PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre MINISTERUL MUNCII ȘI 
SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) si Comuna Traian, judetul Braila .  

           Nicusor ABASEACA, primar al comunei Traian, judetul Braila, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a. Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b. art.9 lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
c. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d. 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; 

e. 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; 

f. Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii 
și Solidarității Sociale; 

g. 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; 
h. Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările 
ulterioare; 

i. 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; 
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j. 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)... 

Ținând cont de : 

a. Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii 

MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963 

b. referatul de aprobare nr. 7818/18.11.2022 

c. referatul de specialitate nr. 7819/18.11.2022 

        În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

                                                                PROPUN :  

Art. 1 - Se aproba Protocolul de colaborare intre MINISTERUL MUNCII ȘI 
SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) cu sediul în București, str. Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, 

sector 1, cod fiscal 4266669, telefon 021/315.85.56, email relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro, 

reprezentat legal de către domnul Dragoș Ionuț BĂNESCU, în calitate de Secretar general 

și UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ (UAT) COMUNA TRAIAN cu sediul în 

COM.TRAIAN ,STR.Principala nr. 13, județul Braila cod fiscal 4342715, telefon 0239613239 

email: primariatraianbr@yahoo.com  reprezentata de către domnul Nicusor ABASEACA, în 

calitate de reprezentant legal,conform Anexei 1 la prezentul hotarare. 

Art.2 Prezentul proiect de hotarare va fi discutat si analizat in sedinta consiliului local Traian .  

 

 

  Initiator proiect,                                                                                     Avizat pentru 

legalitate, 

         Primar,                                                                                           Secretar general 

comuna,                

Nicusor ABASEACA                                                                     Daniela –Nicoletta GIUGIUC  
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