
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TRIFE$TI

privind aprobarea proiectului " Sistem informatic pentru gestionareo activitdlii
Si serriciilor de administra{ie publicd la nivelul regiunii est dinjudelul Neamy "

si a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul local al comunei Trifeqtijudelul Neamf;
Avdnd in vedere expunerea de motive nr. 2352 din 27.05.2013 al primarului

comunei Trilepti, .iudetul Neaml;
VdzAnd raporlul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Iocal Trifleqti;
in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul

Operalional Sectorial "Domeniul de intervenlie 3.2 Dezvoltarea gi cregterea eficienlei
serviciilor publice, operalionale 3.2.1 apel 3, conform condi!iilor prevezute in cadrul
,\ccrdului de parteneriat"; procedurile de accesare a fondurilor din Programul
Operalional Sectorial " Creqterea Competivitelii Economice" aprobat prin Decizia
Comisiei Europene nr. 3472/ 12.07.2007; prevederile Ordonanlei Guvemului nr. 64 din
03.06.2009 privind gestionarea financiari a instrumentelor structurale gi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenJi, cu modificirile $i completArile ulterioare;
prevederile Hotdrdrii de Guvem nr. 2l8l 2012 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare conlorm prevederilor Ordonanlei de Urgenld a Guvemului nr. 641 2009,
privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale gi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenla; prevederile Ordinului nr. 2286 din 08.06.2009 a Ministrului
Finan{elor Publice pentru prefinanlarea acordatd beneficiarilor de proiecte finanlate din
instrumente structurale;

in temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (2), lit. "d", alin. (6), lit."a", pct 19 qi alin. (7),

lit. "a" , ale art. 45 alin. (1) art. 45, alin. (2), lit. "d" qi "f' qi ale ar1. I 15 alin. (l)
lit."b" din Legea nr. 2151 2001- Legea administrafiei publice locale, modificatd gi

republicati;

HOTAR4.$TE:

Art. 1 * Se aprobd proiectul ,,Sistem informatic integrat pentru gestionarea

activitefii qi serviciilor de administralie publici la nivelul regiunii est din jude{ul Neam!",
in valoare de 6.731.145,07 lei, inclusiv TVA, din cadrul Programului Operalional
Sectorial ,,Cregterea Competivitalii Economice" 2007 - 2013,,, Axa prioritari 3 - TIC
pentru sectoarele privat $i public, Domeniul de intevenlie 3.2 Dezvoltarea gi cregterea

eficienlei serviciilor publice, Operaliunea 3.2.1., Apel 3.



Art. 2 - Se aprobi valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului
,,Sistem informatic integrat pentru gestionarea activitelii gi serviciilor de administralie

public[ la nivelul regiunii est din judelul Neam!" 268.534,40 lei, inclusiv TVA aferente

comunei Trifegti. Cofinanlarea de 2 oh aferenld este de 5.370,69 lei 9i va fi suportatd de

cdtre Consiliul Judelean Neamf .

Art. 3 - Se aprobi participarea comunei Trifegti, in calitate de Partener, la

implementarea proiectului "sistem informatic integrat pentru gestionarea activitetii $i

serviciilor de administralie publici la nivelul regiunii et din judelul Neam1", in cadrul

Programului Operajional Sectorial "Creqterea Competivitnlii Economice"2007 - 2013,

Axa prioritatd 3 - TIC pentru sectoarele privat 9i public, Domeniul de intervenlie

3.2 - Dezvoltarea gi creqterea eficienlei serviciilor publice, operalionale 3.2.1. apel 3

aldturi de Consiliul Jude{ean Neam! in calitate de Lider gi Municipiul Roman, comuna

Bira, comuna Boghicea, comuna Bozieni, comuna Doljeqti, comuna Gidinli, comuna

Icu$eti, comuna Oniceni, comuna Poienari, comuna Sibdoani, comuna Sagna, comuna

Stinila, comuna Tdmdgeni, comuna Valea Ursului, conform condiliilor din Acordul de

parteneriat, prevdzut in anexa ce face pafte integrantd din prezenta hotirAre;
Art. 4 -Se imputemice$te primarul comunei Trifegti, Duminici Vasile Octavian,

si semneze Acordul de parteneriat cu Consiliul Judelean Neam! 9i toate documentele din

cadrul programului menlionat la aft. 3.

Art. 5 - Prezenta hotdrAre se va aduce la cunoqtinla publicd prin afigarea la sediul

primdriei Trifeiti. j udetu I Neaml.
Art. 6 - in vederea aducerii la indeplinire, prin grija secretarului comunei Trifeqti,

p."r"nETG.a.e va fi comunicati domnuiui primar Duminicl Vasile - Octavian.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
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