
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA COLONEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

  
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect, acordului de parteneriat şi proiectului 

“Dezvoltarea Infrastructurii Hardware și Software Pentru Oferirea de Servicii de E-Administra ție 
Inclusiv Gestionarea Registrului Agricol în format electronic în Județul Bacău.” 

 
Consiliul local al Comunei Coloneşti întrunit în şedinţa din 23 MAI 2013; 
Având în vedere: 
Oportunitatea obținerii unei finanțări nerambursabile și procedurile de accesare a Programului 

Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” şi prevederile Ghidului Solicitantului pentru 
Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de 
intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea 
implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, 
publicat de Ministerul pentru Societatea Informaţională pe site-ul www.mcsi.ro; 

În temeiul dispoziţiilor art.36 al.(2) lit.d) și al.(7) lit a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  - Se aprobă proiectul “Dezvoltarea Infrastructurii Hardware și Software Pentru Oferirea 

de Servicii de E-Administrație Inclusiv Gestionarea Registrului Agricol în format electronic în 
Județul Bacău.” în vederea promovării şi implementării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea 
eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare 
şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.  

Art.2. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin UAT Comuna Colonești judetul Bacău prin 
autoritatea deliberativă constituită la nivel Local-Consiliul Local Colonești, si anume 8416,5 lei (inclusiv 
TVA) reprezentand cofinantarea Consiliului Local Coloneşti la cheltuielile eligibile; 

Art.3.  Eventualele corectii de buget care pot surveni in urma solicitarilor suplimentare de clarificari 
din timpul procesului de evaluare modifica de drept prezenta hotarare. 

Art.4  Se aprobă activităţile cu care va fi UAT Comuna Coloneşti  prin autoritatea deliberativă 
constituită la nivel local-Consiliul Local Coloneşti - în managementul şi implementarea proiectului; 

Art.5. - Se aprobă acordul de parteneriat pentru derularea proiectului “Dezvoltarea Infrastructurii 
Hardware și Software Pentru Oferirea de Servicii de E-Administra ție Inclusiv Gestionarea 
Registrului Agricol în format electronic în Județul Bacău.” , prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.  – Se împuterniceşte primarul Comunei Coloneşti să semneze Acordul de Parteneriat prevăzut la 
art.5 pentru U.A.T.Comuna Coloneşti. 

Art.7.  - Secretarul Comunei Coloneşti  va comunica prezenta hotărare persoanelor abilitate pentru 
ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului Judeţului Bacău. 
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