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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea finanțării serviciului de mentenanță aferent perioadei post-implementare de 5 ani pentru 

sistemul informatic integrat  implementat în cadrul proiectului ,,Achiziționarea unui sistem informatic integrat, 

destinat gestiunii Registrului agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 

U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, cod SMIS-CSNR’’ 

 

 

  

                   Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2015, 

            Analizând necesitatea finanțării serviciului de mentenanță prin alocarea sumei de 4960 lei, inclusiv T.V.A./ an, 

din bugetul local, aferent perioadei post-implementare de 5 ani pentru sistemul informatic integrat  implementat; 

            Văzând adresa emisa de către Consiliul Județean nr. 1074/2015, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub 

nr. 3882/2015;  

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  64866/17.12.2015 al Serviciului  Fond funciar, Registrul 

agricol, Cadastru ;                                                               

            Având în vedere prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273 din 2006;  
        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) alin. (9);  art. 43 alin. (1);  art. 45 alin. (1);  art. 61 alin. (2); art. 

115 alin. (1) lit. b); şi  art. 117 lit. a) 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. (1) Se aprobă finantarea, prin alocarea sumei de 4.960 lei, inclusiv TVA/an, a serviciului de 

mentenanță aferent perioadei post-implementare de 5 ani pentru sistemul informatic integrat  implementat în cadrul 

proiectului ,,Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului agricol în format electronic, la 

nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, cod SMIS-

CSNR’’. 

                      (2) În situația în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, data finanțării 

costurilor privind serviciul de mentenanță va fi modificată corespunzător. 

 

         Art .2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Săcele.   

   

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie:19  

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:18 (la momentul votului)  
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Prezenta s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Compartimentul Resurse Umane                                                             


