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HorAnAREANnll

privind aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legate de proiectul
informatic
destinat gestiunii Registrului Agricol tn format electronic SIGRA-IS 3,
"Sistem
Judelul IaSi", in cadrul Programului Opera{ional Sectorial Creqterea Competitivitlfii
Economice 2007 -2013, Axa III ,,Tehnologia Informa(iei qi Comunica(iilor pentru sectoarele
privat qi public", Domeniului Major de Interven(ie 3.2 ,,Dezvoltarea si cresterea eficienfei
serviciilor publice electronice", Opera{iunea 3.2.1 ,,susfinerea implementlrii de solu(ii de eguvernare qi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", apel 3, conform
condiliilor prev[zute in cadrul Acordului de parteneriat

Consiliul Local al Comunei Costuleni , intrunit in qedinla extraordinari din
3.06.2013
Avdnd in vedere:
Expunerea de molive nr.66 /2013 a d-nului Harabagiu Dumitru, primarul comunei
Costuleni prin care propune aprobarea proiectului gi a cheltuielilor legate de proiectul ,, Sistem
informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic SIGRA
-IS 3, Judelul Iaqi ,,
Examindnd:
Raportul de specialitate nr.67/2013 ql secretarului comunei Costuleni ,.
Avizul favorabil

al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei

Costuleni inregistrat cu nr. 70/2013;
In conformitate cu:

-

-

-

prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programului Opera(ional Sectorial
Cregterea Competitivitl(ii Economice 2007 - 2013, Axa III ,,Tehnologia Informaliei
gi Comunicaliilor pentru sectoarele privat gi public", Domeniului Major de Intervenlie
3.2 ,,Dezvoltarea qi cresterea eficienfei serviciilor publice electronice", Operaliunea
3.2.1 ,,Sus(inerea implementdrii de solulii de e-guvemare gi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar", apel 3, conform condiliilor prevdzute in cadrul
Acordului de partene?iat;
Hotdrdrea Consiliului Judelean Iagi nr.156114.05.2013 privind aprobarea inilierii
Proiectului ,,Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format
electronic SIGRA-IS 3, Judeful Iagi" gi depunerea acestuia pentiu oblinerea unei
finanldri nerambursabile in cadrul Programului Opera{ional Sectoriai Cregterea
Competitivitl(ii Economice 2007 - 2013, Axa III ,,Tehnologia Informa(iei gi
Comunica{iilor pentru sectoarele privat gi public", Domeniului Major de
Interventie 3.2 ,,Dezvoltarea gi creqterea eficienfei serwiciilor puhlice electronice,,,
Opera(iunea 3.2.1 ,,Sus(inerea implementirii de solu{ii de e-guvernare gi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar',, apel3
procedurile de accesare a fondurilor nerambursabile din Programul Operafional
Sectorial Cregterea Competitivit[1ii Economice 2OO7-2013 'aprobat prin Decizia
Comisiei Europene nr. 3472112.07.2007;
prevederile Ordonan{ei de Urgen}d a Guvernului nr.6412009 privind gestionarea
financiard a instrumentelor structurale gi utllizarea acestora pentru obiectivul
convergenld, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 21812012 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare conform prevederilor Ordonanlei de Urgenld a Guvemului nr. 6412009,
privind gestionarea financiard a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenld;
prevederile Ordinului nr. 2286 din 08.06.2009 a Ministerului Finan{elor Publice pentru
prefinanfarea acordatd beneficiarilor de proiecte finanlate din instrumente structurile;

-

prevedetile art.36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a), pct. .19
9i alin.7 lit. a) din Legea
nr.2l5l200la administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi completalile

ulterioare;

- prevedetile att.45 alin.2 lit. gi f) din Legea rr.2l5/2001
-d)
locale, republicatd, cu modificdrile
gi compleiarile ulterioare;
^In temeiul
prevederilor art. 45

a administia{iei publice

alin.(l) din Legea nr. 275l2OOla administraJiei publice
locale republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioale,

HOTAnA$rE
Art.l Se aprobd proiectul cu titlul "sistem informatic destinat gestiunii Registrului
Agricol in format electronic SIGRA-IS 3, Jude{ul Iaqi", in valoare totall- de 6.669.005,20
lei,
inclusiv TVA.
Art.2 Se aprobd participarea Comunei COSTULENI in calitate de partener, la
implementarea proiectului "sistem informatic tlestinat gestiunii Registrului Agricol
in format
electronic SIGRA-IS 3, Judelul loti\', in cadrul Progiamului Operalional Sectorial
Cresterea
Competitivitdlii Economice 2007 - 2013, Axa III ,,Tehnilogia Informayiei Comunicaliilor pentru
si
sectoarele privat Si public", Domeniului Major de Intervenlie 3.2
,,Dezvoltarea'Si cristerea
eficien{ei serviciilor publice electronice", Operaliunea 3.2.1
,,suslinerea implemenmiii de soluyii
de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este nrrrrlr',,
apel 3, aldturi de

Consiliul Judelean IaSi fn calitate de Lider.
Art-3 Se aprobd vqloarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului ,,Sistem informatic
destinat gestiunii Registrului Agricot in format electronic SIGRA-IS 3, Judelul
IaSi,, tn sumd de
270'233,61. inclusiv TVA aferente Comunei COSTULENI. Contribuyia'proprie
de 2o% din
cheltuielile eligibile ale proiectului aferentd Comunei COSTULENI, esre ae S.iOl,67.
tei si vafi
suportatd de cdtre Consiliul Judelean IaSi.
Art-4 Se imputerniceste primarul Comunei COSTULENI sd semneze Acordul de
parteneriat cu Consiliul Judelean lasi si toate documentele din cadrul proiectului
menlionat la

art.l.

Art'5 Prezenta hotdrdre se va aduce la cunostinla publicd prin afisare la sediul primdriei
Comuna COSTULENI
Art'6 in vederea aducerii la indeplinire, prin grija secretarului Comunei COSTULENI,
prezenta hotdrdre vafi comunicatd domnului primar Habaragiu Dumitru.
.
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Dutd astd2i,3.06.2013
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Contrasemneazi,
Secretarul Comunei
ANCHIDIM LOREDANA- MANUELA

