ROMÂNIA
JUDE UL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
HOT RÂREA Nr. 138
din 27.11.2008
privind aprobarea proiectului,
,, INFORMATIZAREA

I MODERNIZAREA RELA IEI CU CET

ENII PRIN FOLOSIREA

UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI ADJUD” în valoare 2049100,26 lei ,precum i aprobarea cofinan rii de
2%,respectiv 34501,25 lei, ce va fi asigurat din veniturile proprii ale bugetului local al
Municipiului Adjud-Program Opera ional Sectorial
„Cre terea Competitivit ii Economice”, Axa prioritar III – „Tehnologia Informa iei i
Comunica iilor pentru sectoarele privat i public”, Domeniul Major de Interven ie 2 –„ Dezvoltarea
i cre terea eficien ei serviciilor publice electronice”, opera iunea 1
Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în edin
-

ordinar ,analizând :

expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud, care a ini iat proiectul de hot râre privind

aprobarea

proiectului “INFORMATIZAREA

PRIN FOLOSIREA

I MODERNIZAREA

RELA IEI CU CET

ENII

UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN CADRUL CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD’’în valoare de 2049100,26 lei,precum i aprobarea cofinan rii
de 2%,respectiv 34501,25 lei,ce va fi asigurat din veniturile proprii ale bugetului local al
Municipiului Adjud- Program

Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”, Axa

prioritar III – „Tehnologia Informa iei i Comunica iilor pentru sectoarele privat i public”Domeniul
Major de Interven ie 2 - Dezvoltarea i cre terea eficien ei serviciilor publice electronice”, opera iunea 1;

- luând act de avizul favorabil al Comisiei pentru agricultur ,activit i economico-financiare,buget i
finan e ,administrarea domeniului public i privat ;
-

având în vedere Programul Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice” Axa
prioritar

III – „Tehnologia Informa iei

i Comunica iilor pentru sectoarele privat

i

public”Domeniul Major de Interven ie 2 - Dezvoltarea i cre terea eficien ei serviciilor publice
electronice”, opera iunea 1-Ghidul Solicitantului;

- în temeiul art. 41, art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 46 alin. (1), (2) i (3) din Legea nr. 273 din 29
iunie 2006 privind finan ele publice locale;

- în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” , art.45 alin.(1) art.
47, din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 republicat

HOT R

TE:

Art.1. Se aprob necesitatea i oportunitatea realiz rii proiectului ,,INFORMATIZAREA
MODERNIZAREA RELA IEI CU CET

I

ENII PRIN FOLOSIREA UNUI SISTEM

INFORMATIC INTEGRAT ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
Adjud, care face parte integrant din prezenta Hot râre.
Art.2.

Se aprob

valoarea total

a proiectului mai sus men ionat de 2049100,26 lei care cuprinde:

- 1725062,40 lei cheltuieli eligibile
- 324037,86 lei cheltuieli neeligibile
Finan area nerambursabil este de 1690561,10 lei ,reprezentând 98% din cheltuieli eligibile.
Art. 3. Se aprob alocarea sumei de 34501,25 lei ,reprezentând 2% cofinan area proiectului ,,
INFORMATIZAREA

I MODERNIZAREA RELA IEI CU CET

ENII PRIN

FOLOSIREA UNUI SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ÎN CADRUL CONSILIULUI
LOCAL

AL MUNICIPIULUI ADJUD ’’,ce va fi asigurat din veniturile proprii ale

bugetului local al Municipiului Adjud -Program
Opera ional Sectorial „Cre terea Competitivit ii Economice”, Axa prioritar III
– „Tehnologia Informa iei i Comunica iilor pentru sectoarele privat i public”Domeniul
Major de Interven ie 2 Dezvoltarea i cre terea eficien ei serviciilor publice electronice’’
-opera iunea 1
Art. 4

Prevederile prezentei hot râri vor fi comunicate Ministerului Comunica iilor i Tehnologiei
Informa iei i puse în aplicare de c tre Biroul Investi ii i Managementul Proiectelor
i Direc ia Economic a Consiliului Local al Municipiului Adjud.

Pre edinte de edin ,
Consilier ____________________

Contrasemneaz
SECRETAR,
ARADICI TEFANIA

