
,]LIDETUL BRASOV
CONSIUUL LOCAL AL
COMUNEI LISA

HOTARAREA Nr31
din 10.05.2013

- privind aprobarea implementdrii proiectului ,,Eficienticizarea furnizarii
serviciilor publice prin implementarea de ,,;olntii informatice integrate destinate gestiunii
Registrului Agricol si a tuturor activitatilor specifice la nivelul Judetului Brasov - Regiunea
I'-agaras" din cadrul Programului Operalionctl Sectorial,,CreSterea Competivitdlii Economice,,
2007- 2013 ,,Axaprioritard 3-TIC pentrtt sectoarele privat si public,Domeniul de interven{ie 3.2-
Dezvoltctrea Si creSterea eficienlei serviciilor publice, operalionale 3.2.1 apel 3, conform
condi|iilor prevdzute in cadrul Acordului de parteneriat

Consiliul local al comunei Lisa, judetul Brasov, intrunit in sedinta de indata la data de
10.05.2013,

Av6nd in vedere:
- Expunerea de motive nr" 1412108.05,2013 a Primarului comunei Lisa, insotita de

Raportul de specialitate intocmit
In conformitate cu:
- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operalional Sectorial ,,Cregterea

Competivitd{ii Economice,, - ,,Axa prioritard 3-TIC pentru sectoarele privat qi public,Domeniul de
interven{ie 3.Z-Dezvoltarea gi cregterea eficienJei serviciilor publice, operalionale 3.2.1 apel 3,
conform condiliilor previzute in cadrui Acordului de parteneriat"

- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operalional Sectorial ,,Creqterea
CompetivitSlii Economice,, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472112.07.2007;

- prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionarea financiard a
instrumentelor structurale qi utilizarea acestora pentru obiectivul converginlS, cu modificlrile qi
completdrile ulterioare ;

- prevederile HotdrArii de Guvern nr.21812012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare conform prevederilor Ordonan{ei de Urgen{d a Guvernuluinr.6412009, privind gestionarea
financiard a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergen{d;

- prevederile Ordinului nr. 2286 din 08.06.2009 a Ministerului Finanlelor-pu6lice pentru
prefinan{area acordatd beneficiarilor de proiecte finantate din instrumente structurale'

- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 iit. u;, pct. 19 qi alin. 7) lit. a) din Legea
adnrinistraliei publice locale nr.21512001 repLrblicat5, cu modific[rile gi complei6rile ulterioare;-

- prevederile art.45 alinT lit. d) qi t) din Legea administra{iei publice locale nr.21512001
republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraliei publice locale nr.
2151200r republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

HOr/{R,,{$rE

Art.1 Se aproba proiectul cu titlul ,,Eficienticizarea furnizarii serviciilor publice prin
implementarea de solutii informatice integrate destinate gestiunii Registrului Agricol si a tutLror
activitatilor specifice la nivelul Judetului Brasott - Regiunea Fagaras '; -

Art.2 Se aprobd participarea Comunei Lisa, in calitate de Partener, la implementarea
proiectului ,,Eficienticizarea furnizarii senticiilor publice prin implementarea de solutii
informatice integrate destinate gestiunii Registrultti Agricol si a tuturor activitatilor specifice la
nivelul Judetului Brasov - Regiunea Fagarus", in cadrul Programului Opera{ional Sectorial
,,Cregterea Competivitdlii Economice,,2007-2013, Axa prioritard 3-TIC pentru sectoarele privat gi



public, Domeniul de interven{ie 3.2-Dezvoltarea gi cregterea eficienlei serviciilor pr,rblice,
opera{ionale 3.2.1 apel3 alSturi de ConsiliulJudelean Brasov in calitate de Lider.

Art.3 Se aprobd valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului ,,Eficienticizarea
furnizarii senticiilor publice prin implententarect de solutii informatice integrate destinate gestiunii
Registrului Agricol si a tuturor activircrtilor specifice la nivelul Judetului Brasov - Regiunea
Fagaras" 256.010,40 lei inclusiv TVA aferente Comunei Lisa. Cofinan{are a de 2Yo aferentd este
de 5.120,21lei si va fi suportat[ de cdtre Consiliul Jude{ean Brasov

Art.4 Se imputemicegte primarul Comunei Lisa- dl.Sorin Nicolae Greavu
Acordul de parteneriat cu Consiliul Judelean Brasov qi toate documentele din cadrul

sa semneze
programului

menlionat la art.1.
Art.5 Prezenta hotirdre se va aduce la cunogtinla publici prin afigare la sediul primdriei

ComuneiLisa
Art.6 in vederea aducerii la indeplinire, prin grija secretarului Comunei Lisa, prezenla

hotdrAre va fi comunicati domnului Primar - Sorin Nicolae Greavu .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Prof. Victor VIJOLI

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
cj. Nicusan Diana

Ex.5 Difuzare; l ex.lacolectie; l ex.laprefectura; l ex. primar; I ex.lacomp.contabil. , I ex.la
Cons.Judetean Brasoy, I ex. la dosar sedinta

Nota ; Prezenta hotarare s-a adoptat cu I I voturi ( pentru )).


