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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 
Privind aprobarea realizarii proiectului „Achizitionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului 

Agricol in format electronic, la nivelul Judetului Brasov, pentru un numar de 15 U.A.T-uri , in parteneriat cu Consiliul 

Judetean Brasov „ 

 
            Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă de indata in data de 04.06.2013 

            Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Strategii si 

Programe de Dezvoltare, Promovare Turism înregistrat cu nr.: 19487/04.06.2013,  prin care s-a propus: 

 -   aprobarea realizarii proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol 

în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean 

Braşov” , în valoare totală de  6.530.332,60 lei,  din care 1.263.935,34 lei reprezentând TVA, în urma analizei necesităţii 

şi oportunităţii investiţiei, cu finanţare din Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-

2013 Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de 

interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea implementarii 

de solutii e-guvernare si asigurarea conexiunii broadband,acolo unde este necesar”  

-   aprobarea cofinanţării in cuantum de 2% din bugetul Consiliului Judeţean Braşov, în calitate de Lider de Proiect , 

pentru întregul Proiect. 

Vazand prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității 
Economice” 2007-2013, Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, 

Domeniul Major de interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 

„Sustinerea implementarii de solutii e-guvernare si asigurarea conexiunii broadband,acolo unde este necesar”  

           În conformitate cu  prevederile din O.G. nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
          În temeiul art. 36 alin.1, alin. (2) lit. b) alin.(4) lit.d ,alin. 9, art.39 alin.(4), si al art. 45  din Legea nr.215/2001 a 

Administratiei Publice Locale republicată,cu modificarile si completarile ulterioare ,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E :         
       Art. 1 – Se aproba proiectul  „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol 

în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean 

Braşov„, în valoare totală de  6.530.332,60 lei,  din care 1.263.935,34 lei reprezentând TVA, în urma analizei necesităţii 

şi oportunităţii investiţiei, cu finanţare din Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 

2007-2013 Axa prioritara III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul 

Major de interventie 2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 1 „Sustinerea 

implementarii de solutii e-guvernare si asigurarea conexiunii broadband,acolo unde este necesar” 

       Art. 2 – Se aproba cofinanţarea în cuantum de 2% din bugetul Consiliului Judeţean Braşov, în calitate de Lider de    

   Proiect, pentru întregul Proiect. 

      Art. 3 - Primarul Municipiului Săcele raspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

ING. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                        CJ. DASCALU BIANCA  

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 

Hotararea a fost adoptata:   

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta:  

 


