ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în
format electronic – zona Centru” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 2.972 din 24.05.2013;
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Aluniş nr. 2.973 din
24.05.2013;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului
Local Aluniş;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi
sportive şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local
Aluniş;
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 71/26.04.2013;
Hotărârea Consiliului Local Aluniş nr. 26/15.05.2013,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera e) ,alin.(7), litera a) şi c) şi art.
115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă proiectul “Sistem informatic destinat gestiunii registrului
agricol în format electronic – zona centru” în valoare totală de 6.731.250,00 lei în
vederea promovării şi implementării în cadrul Programului Operaţional Sectorial
“Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de
intervenţie 2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”,
Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.
Art. 2. Proiectul va fi realizat printr-un parteneriat între unităţi administrative
ale judeţului Prahova menţionate în Anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta
hotărâre, pe bază de acord de parteneriat. În cadrul acestui proiect Judeţul Prahova
va avea calitatea de lider de proiect şi solicitant al finanţării, iar Comuna Aluniş va
avea calitatea de partener.
Art. 3. Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru derularea proiectului “Sistem
informatic destinat gestiunii registrului agricol în format electronic – zona
Centru”, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului conform Anexei
nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă finanţarea din bugetul comunei cu suma de 8.975,00 lei
reprezentând contribuţia proprie a Comunei Aluniş la valoarea contribuţiei proprii
eligibile pentru întreg proiectul, în valoare de 134.625,00 lei (2% din valoarea
elibilă totală a proiectului).
Art. 6. Judeţul Prahova va asigura toate resursele financiare ale proiectului
până la recuperarea cheltuielilor eligibile.
Art. 7. Suma prevăzută la art. 5 va fi prinsă în bugetul propriu al comunei
începând cu anul 2013.
Art.8. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Autorităţilor şi instituţiilor interesate;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 31 mai 2013, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE,
Consilier local
Daniela Bobeică

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
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