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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.102 

privind aprobarea proiectului ”SISTEM INFORMATIC PENTRU PERFORMANŢA 

ACTULUI ADMINISTRATIV PRIN IMPLEMENTAREA SOLUŢIILOR DE E-

GUVERNARE LA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ŞI 15 UAT-uri DE LA NIVELUL 

JUDEŢULUI”, a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor 

legate de proiect 

 

 

               Consiliul Local al municipiului Husi. 

 

                Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului Husi 

privind aprobarea proiectului ”SISTEM INFORMATIC PENTRU 

PERFORMANŢA ACTULUI ADMINISTRATIV PRIN IMPLEMENTAREA 

SOLUŢIILOR DE E-GUVERNARE LA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

ŞI 15 UAT-uri DE LA NIVELUL JUDEŢULUI”,  a acordului de parteneriat 

pentru realizarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect; 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului 

Operaţional Sectorial «Creşterea Competitivităţii Economice» 2007-2013 - Axa 

prioritară III “Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor pentru sectoarele privat 

si public”, Domeniul Major de intervenţie 2 “Dezvoltarea si creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice”, operaţiunea “Susţinerea implementării de soluţii 

de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 

 - având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind 

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 

prin programele operaţionale cu modificările şi completările ulterioare; 

 - având în vedere Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 

2241/22.07.2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru 

proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 “Susţinerea conectării şcolilor la 

broadband”, domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea utilizării Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de 

intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”, Axa Prioritară 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru 
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sectoarele privat şi public” din cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

           - având în vedere prevederile O.G. nr.28/2008 privind Registrul Agricol, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 

gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - având în vedere prevederile HG 218 /2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

64/2009, cu modificările şi completările ulterioare.            

 - in temeiul prevederilor art.14, art.36 ,alin.(2) lit.”c” si art.45 alin.(2) 

lit.”f” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1 - Se aprobă proiectul cu titlul ”SISTEM INFORMATIC PENTRU 

PERFORMANŢA ACTULUI ADMINISTRATIV PRIN IMPLEMENTAREA 

SOLUŢIILOR DE E-GUVERNARE LA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

ŞI 15 UAT-uri DE LA NIVELUL JUDEŢULUI”. Valoarea totală a proiectului 

este de 6.666.953,00 lei, inclusiv TVA, din care finanţare nerambursabilă 

6.533.613,94 lei (98%), 

  

           Art.2 – Se aproba participarea municipiului Husi, in calitate de Partener 

la realizarea proiectului ”SISTEM INFORMATIC PENTRU 

PERFORMANŢA ACTULUI ADMINISTRATIV PRIN IMPLEMENTAREA 

SOLUŢIILOR DE E-GUVERNARE LA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

ŞI 15 UAT-uri DE LA NIVELUL JUDEŢULUI” in cadrul Programului 

Operaţional Sectorial «Creşterea Competitivităţii Economice» 2007-2013 - Axa 

prioritară III “Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor pentru sectoarele privat 

si public”, Domeniul Major de intervenţie 2 “Dezvoltarea si creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice”, Operaţiunea “Susţinerea implementării de soluţii 

de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, 

alaturi de Consiliul Judetean Vaslui, in calitate de Lider, conform Acordului de 

parteneriat prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  

          Art. 3 (1) Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul 

”SISTEM INFORMATIC PENTRU PERFORMANŢA ACTULUI 

ADMINISTRATIV PRIN IMPLEMENTAREA SOLUŢIILOR DE E-

GUVERNARE LA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ŞI 15 UAT-uri DE LA 



NIVELUL JUDEŢULUI” in suma de 337.230,40 lei inclusiv TVA, aferenta 

municipiului Husi. 

                 (2) Cofinantarea proprie din bugetul local al municipiului Husi în 

calitate de partener in proiect, este în valoare de 6.744,61 lei, reprezentand 2% 

din cheltuielile eligibile aferente UAT Municipiul Husi şi 0,101- % din valoarea 

totală a proiectului.  

 

            Art.4. - Se imputerniceste primarul municipiului Husi, domnul Ciupilan 

Ioan sa semneze in numele si pentru Municipiul Husi Acordul de parteneriat cu 

Consiliul Judetean Vaslui precum si toate celelalte documente din cadrul 

proiectului mentionat la art.1. 

 

             Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 
           

 

                                                                             

                                                                               HUSI, 05 iunie 2013  
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           Contrasemneaza, 

   Georgeta Giosu                                                     Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitraşcu 
 


