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I{r. l6 din 03.06.2013

privind uproboreu proiectului ,,Sistem informatic integrat pentru gestionarea
activitdlii Si serviciilor de administra{ie publicd Ia nivelul regiunii sud din judelul

Neum(" Si u cheltuielilor legate de acesta

Consiliul Local al Comunei Zdneqti
Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive nr.2630 din 31.05.2013 a Primarului comunei ZdneSti

Examindnd:
-Referatul nr. 2632 din 31.05.2013 din cadrul Primdriei comunei ZdneSti,
in conformitate cu;
- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Opera[ional Sectorial

,,CreSterea Competivitdlii Economice,, - ,,Axa prioritard 3-TIC pentru sectoarele privat Si
public,Domeniul de intervenlie 3.2-Denoltarea Ei ue;terea eficienlei serviciilor publice,
operalionale 3.2.1 apel 3, conform condi;iilor previizute tn cadrul Acordului de parteneriat"

- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operalional Sectorial ,,CreSterea
Competivitdlii Economice,, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007;

- prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionareafinanciard a
instrumentelor structurale Si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenld, cu modfficdrile Si
completdrile ulterioare,'

- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare conform prevederilor Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr. 61/2009, privind
gestionarea financiard a instrumentelor structurale si utilizareo acestora pentru obiectivul
convergen{d,'

- prevederile Ordinului nr. 2286 din 08.06.2009 a Ministerului Finan{elor Publice pentru
prefinan{area acordatd beneficiarilor de proiecte finanlate din instrumenle structurale;

- prevederile art.36 alin. 2) Iit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 Si alin. 7) lit. a) din Legea
administraliei publice locale nr. 215/2001 republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,'

- prevederile art.45 alin2 lit. d) Sif) din Legea administraliei publice locale nr. 215/2001
republicatii, cu modificdrile Si completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) din Legea administraliei publice locale nr.
215/2001 republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,

Horinisrn
Art. 1. Se aprobd proiectul "Sistem informatic integrat pentru gestionareu activitdgii Si

serviciilor de administra(ie publicd la nivelul regiunii sud din judelul Neamttt, in valoare de

6.501.000 lei, din cadrul Programului Operalional Sectorial ,,Creqterea Competivitdlii Economice,,

2007- 2013,,,Axa prioritard 3-TIC pentru sectoarele privat gi public, Domeniul de interventie 3.2-

Dezvoltarea gi cregterea eficienlei serviciilor publice, Operaliunea 3.2.I., Apel 3;



/

Art.Z Se aprobd participarea comunei Zdneqtr, in calitate de Partener, la implementarca

proiectului "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitdgii pi serviciilor de

administrayie pablicd Iu nivelul regianii sud din judelul Neum{", tn cadrul Programului

Operalional Sectorial ,,CreSterea Competivitdlii Economice,, 2007-2013, Axa prioritard 3-TIC

pentru sectoarele privat Si public, Domeniul de intervenlie 3.2-Dezvoltarea Si creEterea eficienlei

serviciilor publice, operalionale 3.2.1 apel -3 aldturi de Consiliul JudeleanNEAMT in calitate de

Lider qi Comuna Podoleni, Comuna Rom6ni, Comuna Costiqa, Comuna Cdndegti, Comuna

Borleqti, Comuna Moldoveni, Oragul Roznov, Comuna Bahna, Comuna Mdrgineni, Comuna

Gircina, Comuna Secuieni, Comuna Tazldu, Comuna Fdurei, Comuna Pdnceqti, in calitate de

parteneri, conform condiliilor din Acordul de parleneriat, prevdzutin anexa ce face parte integrantd

din prezenta hotdr6re;

Art. 3 Aprobarea contribufiei comunei Zdneqtr la cofinanlarea cheltuielilor totale ale

proiectului "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitd(ii pi serviciilor de

udministrayie publicd la nivelul regianii sud din judeyul Neaml", in valoare de 0 lei, reprezentdnd

0 % din valoarea totald a proiectului.

Art.4 Se imputerniceqte primarul comunei Zdneqtr sd semneze Acordul de parteneriat cu

Consiliul Jude{ean NEAMT gi toate documentele din cadrul programului men}ionat Ia art.2.

Art.5 Prezerrta hotdrdre se va aduce la cunogtinla publicd prin afiqare la sediul Primdriei

ZdneSti.

Art.6 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotdrAri autoritdlilor,

instituliilor qi persoanelor interesate.

PRESEDI EDINTA,

Comuna Zineqti

Contrasemneazd,
Secretarul Comunei

Ciubotaru Cezar Georgel
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