PROIEGT DE HOTARARE NR. 45/22.11.2017

HOTARAREA

nr. ...
din ..
..20....
prvind implementarea proiectului ,,Dotarea cu echipamente lT in scoput
eficientizirii actului administrativ in comuna Gisliu',
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile;
a) art. 1:20 din art. 121alin. (1)si (2) din Constitutia Romdnieii, republicatd;
b) art' B si 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la
strasbourg la 1ti octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 1g9/1997;
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmdtoarele din Legea nr. 28T12009 privind
Codul civil, replublicatd, cu modificdrile ulterioare, referrtoare la contracte sau
conventii;
d) art. 20 sii 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006:
e) art' 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei pubiice tocale nr.
21512001, republicatd, cu modificdrile si compteierile ulterioare;
f) Legeer nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si
completdrile u lterioare ;

in temeiul prevederilorart.45 alin. (1) si celorale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile si

completdrile

u

lte rioare,

ludnd act de:
referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul Mitoiu Dumitru in
,
calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr.6109122,1i.2017, prin care se sustine
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitdtii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
primarului,
al
inregistrat cu nr. 61 10122.11.2017, prin care se motiveazd, in drept si
in fapt, neces,itatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru
dezvolta rea colec;tivitdti i :

a)

consiliul Local al ar comunei cislau adoptd prezenta hotdrare.
Art. 1. - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Dotarea cu
echipamente lT in scopul eficientizdrii actului administrativ in Comuna Cisldu',
conform anexei parte integrata din prezenta

Art" 2' !9 aorobd implementarea proiectului ,,Dotarea cu echipamente lT ?n
scopul eficientizdrii
actului administrativ in Comuna cisldu" denumit
?n
continuare

Proiectul.

Art' 2' - cheltuielile aferente Proiectului se prevdd
in bugetul local pentru
perioada de reillizare ajnvestitiei,
in cazulobtinerii finantdrii prin programul National
de Dezvoltare Rurale - p.N.D.R., potrivit legii.

Art' 4' - Autoritdtile

administratLi publice locale se obliga sd asigure
veniturile necesiare acoperirii cheltuielilor o" rirent"nanta
a investitiei pe o perioadd
de minimum 5 etni de la data efectudrii ultimei plati
in caorul proiectului.
Art' 5' - Numdrul locuitorilor si opel"torii economici deservitii
de proiect,
dupa caz, precllm si caracteristicile tehnice ale proLctului,
sunt cuprinse in anexd,
care este parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art' 6' Reprezentantul legal al comunei este, potrivit
legii, primarul
acesteia' in dubla sa calitate si de ord6nator princrpat
de
credite,
sau administratorul
public al comunei.
Art' 7' - Aducerea la ?ndeplinire a prezentei hotdrdri se
asiguri de citre
primarul comunei Cislau.
Art' 8' - Prezenta hotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului
, in
termenul prevdzut de lege, primarului comunei cisiau prefecturuijuJeturui
si
Buzdu
si se aduce la cu.nostintd publicd prin afisarea la sediul primdriei,
precum si pe
pagina de interne,
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Anexa

nrl

La H.C.L.NR

caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investitii :
"Dotarea cu echipamente lr in scopul eficientizdrii actului administrativ in comuna cisldu,,
Beneficiar : Comuna Cisliu

Principalii indicatori tehnico-economici aferenfi obiectivului
de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totalI
a obiectului de investilii, exprimatd in lei, cu
TVA gi, respectir,, fdrd TVA, din care construcfii-montaj (C+M),
in conformitate cu devizul
general;

Total valoare proiect fara TVA - 45.329lei
Total valoare proir:ct cu TVA - 56.696lei
din care construc{ii-montaj (C+M) _ 0 lei

b)indicatori mininrali, respectiv indicatori de perform
an[d, - elemente fizicelcapacitd[i fizice
care sd indice atingerea lintei obiectivului de investilii
- qi, dupd caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele qi reglement6rile tehnice
in vigoare;

b.l. Servicii publice online

de informare in comuna cisldu

Exista o gama larga de servicii oferite in administratia
publ ica, atat la nivel local, cat si
national' Scopul proiectului este de a eficientiva actul
administrative, prin realizarea si
implementarea a doua servicii publice online. Prin
prezentul proiect se urnareste cresterea
calitatii furnizarii eLcestora, cresterea numarului de utilizatori,
cresterea gradului de acoperire
pentru diferite categorii si a nivelului de dezvoltare.
Serviciile adresate cetatenilor din
Comuna Cisldu

-

sunLt::

Servicii publice online de informare a cetatenilor comuna
cisldu, abonati la site-ul
primariei prin serviciul newsletter
Servicii publice online de informare a persoanelor juridice
cu sediul in Comuna
cisliu, aborLate la site-ul primariei prin serviciul newsletter

b.2, Achtzitionare,laptopuri
Parametri tehnici: procesor Intel@ CorerM i3-6006U
2.00 GH2,15.6,', Full HD, 4GB,256GB
ssD, DVD-RW, Ar{D Radeon R7 M440 2GB, Microsoft
windows r0 Home
b.3.Achizitionare scannere

CARACTERISTICI GENERALE

Format

A4
Functii disponibile Imprimare Copiere Fax Scanare

Tehnologie
Mod tiparire

Laser

Monocrom

ADF

Da
USB Wireless Retea
Volum recomandat 2500 copiilluna
c)indicatori financiari, socio economici,
de impact, de rczurtatloperare, stabilili
in funcfie de
specificul 9i finta fiecdrui obiectiv de investilii;

Interfata

Servicii publice online 2
Numdr laptopuri achizitionate _ 10
Numdr scanners achizitionate _ l0
d) durata estimatd de execufie a obiectivului
de investilii, exprimatd in luni.
Durata estimata de executie a obiectului
de investitii este de 4 luni.

Bugetul proiectului
Cheltuielile eligibile ale proiectului 45.329 lei.

cheltuielile neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA
care se recupereaza) r1.367 lei.
Cheltuielile totale ale proiectului 56.696 lei.

Presedintele de

sedinti,

Consilier local

IORGULESCU FLORIN

Contrasemneaz[:

Secretar delegat
Ing. Marincean Simion

Nr. 6L09/22.L1,.20I7
Referat

Referitor: lmplementarea proiectului,,Dotarea cu
echipamente lr in scopul eficientizarii
actului administrativ in comuna Cislau,,

Necesitatea si oportunitatea imprementa rii proiectu
rui

Cresterea capacitatii si eficientizarea actului administartiv
in cadrul primariei Cislau
Reducerea decalajului existent intre mediul urban
si cel rurar.

cresterea nivelului de trai ar populatiei de pe raza comunei
cislau

constituie un apoft pentru dezvoltarea localitatii, si a colectivitatii,
imbunatatirea actului
administrativ si a calitatii serviciilor oferite locuitorilor localitatii
Programul National de Dezvottare Rurala 2oL4 2020 reprezinta
pentru comuna cislau de a accesa fonduri nerambursabile.

o buna oportunitate

Prezentul proiect de investitii va fi depus prin programul
,
de finantare - Asociatia Grupul De
Actiune Locala Valea Buzaului - Masura 11 lr & c
,,- programul National De Dezvoltare Rurala
20L4-2020 prin Fonclul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurara .
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Nr. 6110/22.1.j.,2017
RAPORT

Referitor: " lmplementarea proiectului,,Dotarea
cu echipamente
actului administrativ in comuna Cislau,,

rr in scopul

eficientizarii

Necesitatea si oportunitatea imprementarii proiecturui

cresterea capacitatii si eficientizarea actului administartiv
in cadrul primariei cislau
Reducerea decalajului existent intre mediul
urban si cel rural.

cresterea nivelului de trai al populatiei de pe raza
comunei cislau

constituie un aport pentru dezvoltarea localitatii,
si a colectivitatii, imbunatatirea actului
administrativ si a calitatii serviciilor oferite locuitorilor
localitatii
Programul National de Dezvortare Rurara 2ot4
2020 reprezinta
pentru comuna Cislau de a accesa fonduri nerambursabile.

-

o

buna oportunitate

Prezentul proiect de investitii va fi depus prin programur
,
de finantare - Asociatia Grupul De
Actiune Locala Varea Buzaurui - Masura r.r. rr & c
programur
National De Dezvoltare Rurala
,,2074-2020 prin Fondur European Agricor pentru Dezvortare
Rurara .
Acest proiect va

moralsifizic

fi implementat in cadrul Primariei cislau prin inlocuirea echipamentor

.

-nvin;'..

DRAGOMIfff::y

lr,

uzate

