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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență 

socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 
 

 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  în vedere: 

 referatul de aprobare înregistrat  sub  nr.2528/06.04.2020,  prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, judetul 
Suceava; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de  specialitate 
al primarului, înregistrat  sub  nr. 2529/06.04.2020; 

 avizul  Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat  
sub  nr. 3095/30.04.2020; 

 Adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr.1618/09.03.2020; 
 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d și alin.(7) lit.b, art. 139 
alin.(3) şi art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii 
Consiliului Local privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului 
de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, în 
contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 2530/06.04.2020 și 
care a făcut obiectul: 
     a) afișării pe site-ul instituției www.primariaizvoarelesucevei.ro, la secțiunea 
Monitorul Oficial Local. 
 
Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1:Se aprobă implementarea proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență 

socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, Axa prioritară 
4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei,obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanțat 
din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
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Art.2: Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și UAT Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava și se împuternicește domnul Mihail MECHNO, primarul 
comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, să semneze protocolul de colaborare 
anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3: Sumele reprezentând cheltuieli conexe care pot apărea pe durata 
implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924, se vor asigura din bugetul local al 
Comunei Izvoarele Sucevei, județu Suceava. 

Art.4: Se aprobă ca, în accord cu cadrul legal în vigoare la momentul respective, 
UAT Izvoarele Sucevei, județul Suceava, să facă demersurile necesare în vederea 
asigurării sustenabilității serviciilor sociale oferite pe o perioadă de minimum 3 ani 
după finalizarea proiectului. 

Art.5: Se împuternicește domnul Mihail MECHNO, primar al Comunei Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava, să semneze toate actele aferente proiectului ”Dezvoltarea 
sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 
126924. 

Art.6.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de specialitate și poate fi contestată la 
instanța de contencios administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare 
           Art.7.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
UAT,în termenul prevăzut de lege,prefectului judeţului Suceava, primarului comunei 
Izvoarele Sucevei și Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi se aduce la cunoştinţă 
publică, prin publicarea în Monitorul Oficial Local pe site-ul instituţiei 
www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 

 
 
 
 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa extraordinară din data 
de 30.04.2020,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 10/11 voturi,din numărul 
total de 11 consilieri locali in funcţie si 10 prezenţi la sedinţă 

 
 
 

  Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                          Secretar general al UAT, 

               Leonard-Tiberiu MEHNU       Cătălina JURAVLE  
 
 
 
        
Izvoarele Sucevei 
Nr.11 din 30.04.2020 
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