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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale(MMSS) şi Unitatea 

administrativ-teritorială Cacica, judeţul Suceava, în vederea implementării proiectului HUB DE SERVICII MMSS – SII 
MMSS”, Cod MySmis 130963 

 
Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 242 din 11.01.2023; 
- Adresa  nr. 2023 din 26.10.2022, transmisă de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale; 
- Raportul Compartimentului asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă, înregistrat cu nr. 510 din 18.01.2023; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, 
culte, protecţie copii, înregistrat cu nr. 1140 din 8.02.2023; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştei 
publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat cu nr. 1144 din 8.02.2023; 
 În conformitate cu: 
- prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu  modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale(MMSS) şi 

Unitatea administrativ-teritorială Cacica, judeţul Suceava, în cadrul proiectului HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod 
MySmis 130963, în vederea creării unui sistem informatic integrat în domeniul asistenţei sociale şi domeniilor conexe, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se împuterniceşte primarul comunei Cacica pentru a semna protocolul prevăzut la art. 1, precum şi Declaraţia 
pe propria răspundere.  

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei prin intermediul 
compartimentului asistenţă socială, autoritate tutelară şi stare civilă. 

           Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, 
Primarului comunei Cacica, Instituţiei Prefectului - județul Suceava, compartimentelor interesate din cadrul Primăriei comunei 
Cacica şi se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 
 
                                  Preşedinte de şedinţă, 
                                       Consilier,  
                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                           Secretar general al comunei Cacica, 
Cacica, 27 februarie 2023                                                     
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