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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI MAGLA$I
JUDETUT, vAr,cna

norAnAREA NR.23
Privind: aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al
Comunei Pduqeqti-Mdglaqi qi Consiliul JudeJean V6lcea in vederea elabordrii
qi implementdrii proiectului "Dezvoltarea serviciilor publice prin
implementarea de solulii e-guvernare in judeful Vdlcea - grupa 4',

consiliul Local al comunei pduqeqti-M6glagi, judetul v6lcea,
intrunit in qedinJd ordinard, astdzi 27.0f.2013,la care participltun numdr de
13 consilieri comunali din numarul total de 13 in functie;

Ludnd in dezbaterea de motive qi proiectul de hotdrdre inifiat de
primarul comunei, privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre
Consiliul Local al Comunei Pdugeqti-Mdglaqi qi Consiliul Jude{ean Valcea in
vederea elabordrii gi implementdrii proiectului "Dezyoltarea serviciilor
publice prin implementarea de solulii e-guvernare in judelul vAlcea - grupa
4"i

Avdnd in vedere:
- adresa Consiliului Judefean vdlcea nr. 6277 din 22.05.2013 privind
solicitarea adoptdrii unei hotdrdri de aprobare a Acordului de Parteneriat
clintre Consiliul Local al Comunei Pdugeqti-Mdglagi qi Consiliul Judefean
Vdlcea in vederea elabordrii gi implementbrii proiectului "Dezvoltarea
serviciilor publice prin implementarea de solulii e-guvernare in jude{ul
V6lcea - grupa 4"; r
- raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr. 3284 din data de 23.05.2013, prin care se propune
aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al Comunei
Pduqeqti-Mdglagi gi Consiliul Judelean Vdlcea in vederea elabordrii qi
implement6rii proiectului "Dezvoltarea serviciilor publice prin
implementarea de solufii e-guvernare in judelul Vdlcea - grupa 4',;

Jin6nd cont de raportul de avizare al comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local, precum gi de raportul de avizare a legalitd[ii
proiectului de hotdr6re, intocmit de secretarul comunei ;

In conformitate cu prevederile art.5 alin (4) qi art. 6 alin. (2) din
O.U.G. nr. 6412009 privind gestionarea frnanciafi, a instrumentelor
structurale gi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergen{d, Ghidului
Solicitantului aferent Axa III ,,Tehnologia Informatiei qi Comunicaliilor
pentru sectoarele privat qi public" Domeniul Major de Intervenlie 2
,,Dezvoltarea qi creqterea eficienlei serviciilor publice electronice",
operafiunea 1 ,,Susfinerea implementdrii de solulii de e-guvemare qi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar";

In baza art. 14, art. 36, alin.(2), lit. ,d" qi alin. (6), pct. 14 din
Legea nr. 21 5 12001, republicatd;



In temeiul art. -15 alin. tl) lit ..d" din Legea nr. 2I5l200l privind
administralia publica locala- republicata. cu modificarile qi completdrile
ulterioare, cu un numdr de 13 r'oturi ''pentru", adoptd urmdtoarea :

HorAnAnn

ART.I Se aprobd Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Local al Comunei
Pduqeqti-Mdglaqi qi Consiliul Judelean Vdlcea in vederea elabordrii qi
implementdrii proiectului "Dezvoltprea serviciilor publice prin
implementarea de solufii e-guvernare in judeful VAlcea - grupa 4", prevdzut
in anexa care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
ART.2 Valoarea totalL a proiectului, precum qi contribulia partenerilor la
finan{area cheltuielilor totale (eligibile qi neeligibile) va fi stabilitd prin
studiul de fezabilitate qi proiectul ethnic ce urmeaza sb fie aprobate.
ART.3 Se imputernicegte domnul Dediu Alexandru-Dorel, primarul
comunei Pduqeqti-Mdglagi, sd semneze Acordul de Parteneriat prevdzut la
art.l.
ART.4 Prezenta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei prin
compartimentele de specialitate.
ART.S Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pduqeqti-Mdglaqi, in termenulprevdzut de lege, primarului comunei,
Instituliei Prefectului-jude{ul Yalcea, Consiliului Judefean Vdlcea qi se aduce
la cunoqtinld publicd prin afiqare pe saitul primdriei.

Pregedinte de gedinf6,
Mihailepcq Traian
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Pauqegti-Mdglaqi, 27 .05 .20 13
Contrasemneazl,
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela


