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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 3 din 27 ianuarie 2023  

Privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale   și 

Comuna Lugașu de Jos, județul Bihor, în cadrul proiectului ”HUB Servicii MMSS-SII MMSS”  cod 

MySims 13963   

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.153 din 13 ianuarie 2023 prezentat de viceprimarul comunei Lugașu de Jos; 

- Raportul de specialitate prezentat de secretarul general al comunei   nr.157 din 13 ianuarie 2023; 

- Adresa nr. 2023/DIB/26.10.2022 a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin care solicită 

aprobarea protocolului de colaborare în cadrul implementării proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII 

MMSS”, Cod Smis 130963, finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările adoptă prezenta 

Consiliul Local al Comunei Lugaşu de Jos, 

 

HOTĂREŞTE, 

 

Art.1. Se aprobă colaborarea Comunei Lugașu de Jos, județul Bihor   cu Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale în cadrul proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod My Smis 130963, 

finanțat din fonduri extrene nerambursabile și de la bugetul de stat, conform Protocolului de colaborare 

prevăzut  în anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează viceprimarul comunei Lugașu de Jos, domnul COFAR Cătălin-Nicolae să 

semneze în numele și pe seama comunei Lugașu de Jos protocolul de colaborare prevăzut în anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre și să dea declarația pe propria răspundere privind locația în care se va implementa proiectul 

și repartizarea echipamentelor achiziționate prin proiect, conform anexei nr. 2, parte integrantă la prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei iar prin grija 

secretarului general al comunei se comunică : 

- primarului comunei Lugașu de Jos; 

- viceprimarul comunei Lugașu de Jos; 

- Ministerul Muncii și Solidarității Sociale; 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor. 

-  

                                                                 PREŞEDINTE DE 

                                                        ŞEDINŢĂ, 

                                                        Mihai FEKETE         

 

Nr. consilieri în Consiliul Local 12                                                                          Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,   

Nr. total consilieri prezenți 12                                                                                                                                Mariana SOCOL            
Adoptată cu un nr. voturi: pentru 12                

împotrivă - 

abțineri -  
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