
ROMÂNIAPRIMARIA COMUNEI DERSCA
JUDETUL BOTOSANIcl.dersca@yahoo.com

cod fiscal 3503660 Trezoreria Dorohoi tel 0231626110 fax 0231626130
Primar Mihai CA7.ACU

HOTÄR^REA
Nr. 58 din 28.112022

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii si
Solidaritâtii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Comuna DERSCA, judetul Botosani

Consiliul Local al Comunei Dersca, intrunit in sedinta ordinara n data de 28.11.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatà;
- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatà la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificatã prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificarile si completàrile ulterioare;

Având în vedere:
- Adresa nr.. 2023 din 26.10.2022 a Ministerul Muncii si Solidaritätii Sociale (MIMSS) referitoare
la implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS, cod MySmis 130963*;
- Contractul de finantare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ,,HUB de servicii MIMSS-SII
MMSS cod SMIS 2014+130963;
- Sectiunea a 2 a din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificârile si completàrile ulterioare;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii în domeniul servicilor sociale, cu modificarile si
completärile ulterioare;
- Hotârea Guvernului n. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii n. 197/2012 privind asigurarea calittii în domeniul servicilor sociale, cu
modificarile si completàrile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului servicilor sociale, precum
si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a servicilor sociale, cu modificarile si
completärile ulterioare;
- Hotarârea de Guvern r. 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si
Solidaritâtii Sociale;
- Hotarârea Guvernului n. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si
functionare a servicilor publice de asistenta si a structuri orientative de personal, cu modificarile
si completärile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului r. 68/2003 privind servicile sociale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Luând act 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 5.820 din 

in calitatea sa de initiator, calitate acordatã de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136,
alin. (1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completárile ulterioare;

- Referatul de specialitate sub nr. 5.819 din 11.11.2022 întocmit de doamna Hrituleac Valerica -
Lacrâmioara - secretar general;



.
Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Dersca

in conformitate eu prevederile: Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul: - prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d'si alin. (7) lit. „b", art. 136 alin.(1), art. 139 alin.
(1), alin. (5) lit.,,a"si art. 196 alin. (1) lit.,,a" din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

ADOPTÀ PREZENTA 

Art. 1. Se aproba Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii si Solidaritâtii 
(MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Comuna Dersca, judeful Botosani,
conform anexei nr. I care face parte integrantà din prezenta hotärâre.

Art. 2. Se împuterniceste Primarul Comunei Dersca, domnul Mihai CAZACU, sã semneze
Protocolul de colaborare mentionat la art. 1 din prezenta hotarâre.

Art. 3. Perioada de derulare a protocolului de colaborare este de la data semnarii de catre ambele
parti, pâna la data finalizârii perioadei de sustenabilitate a proiectului, respectiv luna decembrie
2028.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se insarcineazà Primarul comunei
prin Compartimentul de asistenta social din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Dersca, Judetul Botosani.

Art. 5. Prezenta hotarâre se comunica, prin grija secretarului comunei, în termenele prevazute de
lege, Primarului comunei Dersca, judeful Botosani, Compartimentulu asistentã socialã, Institutiei
prefectului, judetul Botosani si se aduce la cunostinã public prin afisarea pe pagina de internet a
comunei

Presedinte de sedintã:
Consilier Local
Ionel MALES

Contrasemneaza,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lâcramioara HRITULEACAlone
VERSE

Prezenta hotarâre a fost adoptatà cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.
Nr.consilieri în functie= 13


