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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în cadrul proiectului 

,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS″, cod MySmis 130963 
     

Având în vedere  referatul de aprobare al primarului comunei Gavojdia nr.798/15.02.2023 și 

raportul cu nr. 736/10.02.2023 al compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr. 976/22.02.2023  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139, alin.(l)-(3), lit.g),  partea I 

din OUG 57/2019 Codul administrativ 

În temeiul   art. 196, alin.(1) , lit. a)  din OUG 57/2019 Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Gavojdia, judeţul Timis  

  

H O T Ă R Ă Ş  T E  : 

 

    Art. 1 - Se aprobă încheierea unui Protocolul de colaborare cu Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS″, cod MySmis 

130963, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 -  Se împuternicește Primarul Comunei Gavojdia să semneze protocolul de colaborare  

menționat la art. 1, precum și alte acte necesare și să dea orice declarații  pentru ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art. 3 -  Persoana care va primi în folosință pachetul de echipamente și va fi instruită cu 

privire la administrarea și utilizarea modulelor din sistemul informatic ce se va crea și dezvolta în 

cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS″, cod MySmis 130963 este funcționarul 

public din cadrul compartimentului de asistență socială. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică :  

- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis 

- Primarului Comunei Gavojdia 

- Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, 

- se va publica pe site-ul www.comunagavojdia.ro 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

            PETRICĂ – CORIOLAN ȚÎRU   CONTRASEMNEAZĂ 

        SECRETAR GENERAL 

            LENUȚA MOICA 
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Nr. total consilieri locali 11, nr.consilieri prezenți 11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, nr.abțineri 0   

 


