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HOTĂRÂREA NR.397  

privind participarea UAT municipiul Husi la implementarea proiectului 

,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 si 

aprobarea realizarii protocoalelor de colaborare  propuse de Ministerul 

Muncii si Solidaritatii Sociale 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

Având în vedere: 

• Referatul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr.37225/17.11.2022; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr. 

37226/17.11.2022. privind participarea UAT municipiul Husi  la 

implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII 

MMSS”, Cod MySmis 130963 si aprobarea realizarii protocoalelor 

de colaborare  propuse de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale 

• Raportul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr 37227/17.11.2022; 

• Avizul nr.406 din 22.11.2022  al Comisiei juridice de disciplină, 

pentru administrație publică locală, apărare ordinii publice, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești; 

• Avizul nr.261 din 22.11.2022  al Comisiei de studii, prognoze și 

programe economico-sociale, buget, finanțe, privatizare, servicii 

publice și comerț; 

• Avizul nr.175  din 22.11.2022 al Comisiei pentru invatamant, culte, 

cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protective sociala, protectia 

copilului, familie; 

• Avizul nr.57 din 22.11.2022 al Comisiei de comunicare, integrare 

europeană, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, 

relații externe. 
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În conformitate cu prevederile art.129 alin(2) lit.b) si alin (4) lit.e)din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

si completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin(3)lit.e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

        Art.1.Se aprobă participarea UAT municipiul Husi  la implementarea 

proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

implementat de 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),  

finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. 

         Art.2. Se aprobă  realizarea protocolului de colaborare  prin care Ministerul 

Muncii şi Solidarității Sociale va pune la dispozitia UAT municipiul Husi 

echipamente, documentatia tehnica , instalarea si configurarea echipamentelor 

hardware  si operationalizarea infrastructurii instalate, prezentat in  anexa nr. 1 la 

prezenta. 

          Art.3. Se aprobă  realizarea protocolului de colaborare  prin care Ministerul 

Muncii şi Solidarității Sociale va  asigura activitati de digitalizare a documentelor 

din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale active la momentul semnarii 

protocolului, prezentat in anexa nr. 2 la prezenta. 

           Art.4. Se împuterniceste domnul Ioan Ciupilan , Primarul Municipiului 

Husi, judetul Vaslui,   să semeneze  protocoalele de colaborare mentionate   la 

articolele nr.2 si nr.3 din prezenta, precum si toate documentele legate de 

participarea UAT municipiul Husi la implementarea proiectului ,,HUB DE 

SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963. 

          Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari  se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
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