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HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului „Sistem informatic pentru un
management informaţional performant în judeţul Călăraşi”
din cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii
Economice,, 2007- 2013, „Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi
public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor
publice, Operaţiunea 3.2.1., Apel 3, conform condiţiilor prevăzute în cadrul
Acordului de parteneriat”
Consiliul Local al Comunei Ulmeni, intrunit in sedinta ordinara astazi
30 Mai 2013
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.2459 din 30.05.2013, a Primarului comunei
Ulmeni
Examinând:
-Referatul nr.2460 din 30.05.2013 al Compartimentului Achizitii publice
din cadrul Primăriei comunei Ulmeni;
- raportul Comisiei de agricuiltura, activitati economico –financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism
,nr.2462/30.05.2013,
În conformitate cu:
- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, - „Axa prioritară 3-TIC pentru
sectoarele privat şi public,Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi
creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1 apel 3, conform
condiţiilor prevăzute în cadrul Acordului de parteneriat”
- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional
Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice,, aprobat prin Decizia
Comisiei Europene
nr. 3472/12.07.2007;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare conform prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art.45 alin2 lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E;
Art.1 Se aprobă participarea comunei Ulmeni, în calitate de Partener,
la implementarea proiectului „Sistem informatic pentru un management
informaţional performant în judeţul Călăraşi”, în cadrul Programului
Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice, 2007-2013, Axa
prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie
3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operatiunea 3.2.1,
Apel 3 alături de Consiliul Judeţean Călărasi în calitate de Lider si de
partenerii Municipiul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Oraşul Lehliu Gară, Oraşul
Budeşti, Oraşul Fundulea, Comuna Borcea, Comuna Ciocăneşti, Comuna
Cuza Vodă, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dragalina, Comuna Fundeni,
Comuna Jegălia, Comuna Plătăreşti, Comuna Şoldanu.
Art.2 Se aprobă valoarea cheltuielilor totale ale proiectului in valoare
215.716,98 lei, inclusiv TVA, din care 173.965,31 lei, exclusiv TVA lei
reprezinta cheltuieli eligibile nerambursabile.
Art.3 Se aprobă valoarea cheltuielilor eligibile aferente comunei
Ulmeni în cadrul proiectului în valoare de 215.716,98 lei, astfel:
a. Cheltuieli eligibile nerambursabile, inclusiv TVA: 215.716,98 lei;
b. Cheltuieli eligibile nerambursabile, exclusiv TVA: 173.965,31 lei;
c. TVA aferent cheltuielilor eligibile: 41.751,67 lei;
d. Contributia proprie din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, inclusiv
TVA: 0,00 lei;
e. Cheltuieli neeligibile: 00,00 lei.
Art. 4 Se împuterniceşte primarul comunei Ulmeni să semneze
Acordul de parteneriat pentru proiectul mai sus mentionat având ca Lider
Consiliul Judeţean Călărasi şi toate documentele din cadrul programului
menţionat la art.1.
Art. 5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare
la sediul Primăriei Ulmeni.
Art. 6 În vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretarului Comunei
Ulmeni, prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Primar al comunei
Ulmeni.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion FLOREA
Contrasemnează,
Secretarul Comunei
Anisoara MANCIU
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