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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE  SUCEVEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
PROIECT  de  HOTĂRÂRE 
Nr.7286 din 08.11.2022 

privind aprobarea implementării proiectului 
 ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963 

 
 Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  în vedere: 
 referatul de aprobare înregistrat  sub  nr.7287/08.11.2022,  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. 7288/08.11.2022; 

 avizul  Comisiei  de  specialitate din cadrul Consiliului Local,  înregistrat  
sub  nr. ________/___________; 

 Adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr.2023/26.10.2022; 
 

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, cu modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1:Se aprobă implementarea proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS” 

cod MySmis 130963, finanțat din  fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de 
stat, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Art.2: Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale, Autoritatea pentru Digitalizarea României, 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: Se numește d-na Gabriela MAROCICO, consilier superior cu atribuții 
delegate de asistență socială în cadrul compartimentului juridic și asistență socială, să 
primească în folosință pachetul de echipamente și să participe la instruirea cu privire 
la administrarea și utilizarea modulelor din sistemul informatic. 

Art.4: Se împuternicește domnul Mihail MECHNO, primar al Comunei Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava, să semneze toate actele aferente proiectului ”HUB de servicii 
MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963. 

Art.5.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 
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           Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei, 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. 
 

 
 
 
 
Iniţiator,                             Avizează  
Primar,                        Secretarul general al comunei, 

     Mihail MECHNO                                            Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

