
                                                                   
Nr.689/27.01.2023 

          - PROIECT- 
 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între  UAT Comuna Pojorâta și 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru asigurarea colaborării interinstituționale în 

cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 
  
Consiliul Local al Comunei Pojorâta, județul Suceava; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Pojorâta înregistrat la nr. din 690/27.01.2023; 
-Raportul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Pojorâta,  înregistrat la nr. 691 din 
27.01.2023; 

 -Avizul Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului şi turism, înregistrat la nr. 887/03.02.2023; 
✓ Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

✓ Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

✓ Hotărârea 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; 

✓ H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările; 

✓ Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și 

Solidarității Sociale; 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

✓ Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare;  

✓ Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;  



✓ Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. f) şi art. 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT Comuna Pojorâta și 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Primarului Comunei Pojorâta pentru semnarea, în numele și pentru UAT 
Comuna Pojorâta, a Protocolului de colaborare între UAT Comuna Pojorâta și UAT Municipiul 
Câmpulung Moldovenesc. 

Art.3. Primarul Comunei Pojorâta, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndepl inire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Ioan Bogdan CODREANU 
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