
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL BORLEŞTI 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind   aprobarea proiectului „Sistem informatic integrat pentru gestionarea 

activităţii şi serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii sud din judeţul 
Neamţ” şi a cheltuielilor legate de acesta 

 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Borleşti 
   Având în vedere: 
  - Expunerea de motive  nr. 4664 din 31.05.2013 al Primarului comunei Borleşti 
 Examinând: 
 -Referatul viceprimarului  comunei Borleşti 
 - raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Borleşti; 
 În conformitate cu: 

- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Sectorial 
,,Creşterea Competivităţii Economice,, - „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi 
public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, 
operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”   

- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea 
Competivităţii Economice,, aprobat prin Decizia Comisiei Europene      nr. 3472/12.07.2007; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă; 

- prevederile  Ordinului nr. 2286 din 08.06.2009 a Ministerului Finanţelor Publice pentru 
prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale; 

- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.45 alin2 lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice locale   nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  prevederilor  art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi 

serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii sud din judeţul Neamţ", în valoare de  

6.501.000 lei, din cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, 

2007- 2013, „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-

Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea  3.2.1., Apel 3; 

 
 



Art.2 Se aprobă participarea comunei Borleşti, în calitate de Partener,  la implementarea 

proiectului "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi serviciilor de 

administraţie publică la nivelul regiunii sud din judeţul Neamţ", în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, 2007-2013, Axa prioritară 3-TIC 

pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3 alături de Consiliul Judeţean NEAMŢ în calitate de 

Lider şi Comuna Podoleni, Comuna Zăneşti, Comuna Români, Comuna Costişa, Comuna Cândeşti,  

Comuna Moldoveni, Oraşul Roznov, Comuna Bahna, Comuna Mărgineni, Comuna Horia, Comuna 

Secuieni, Comuna Tazlău, Comuna Făurei, Comuna Pânceşti, în calitate de parteneri, conform 

condiţiilor din Acordul de parteneriat, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 
Art. 3 Aprobarea contribuţiei comunei Borleşti la cofinanţarea cheltuielilor totale ale 

proiectului "Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii şi serviciilor de 

administraţie publică la nivelul regiunii sud din judeţul Neamţ", în valoare de 0 lei, reprezentând 

0 % din valoarea totală a proiectului.  

 

    Art.4 Se împuterniceşte primarul comunei Borleşti să semneze Acordul de parteneriat cu 

Consiliul Judeţean NEAMŢ şi toate documentele din cadrul programului menţionat la art.2. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 

Borleşti. 

Art.6 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,  

instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 

 

      PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,                                        

                   Ciupercă Constantin 

                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                              Secretarul Comunei  

              Staicu Cristina 
 

 

 Nr.23/31.05.2013 

Adoptată cu un număr de 14 voturi „pentru” 


