
   
 

HOTĂRÂRE nr.30 

PRIVIND: aprobarea participarii in calitate de leader in cadrul proiectului 

„Eficientizarea actului administrativ si furnizarea de servicii publice on-line in ora]ul 

B`ile Ol`ne]ti si localităţile partenere” 

Consiliul Local al ora]ului B`ile ol`ne]ti, întrunit în şedinţa extraordinar` din 

data de 16.11 2012 la care participă un număr de 13 consilieri locali din numărul total 

de 13 în funcţie. 

Având în vedere Referatul înregistrat sub nr. 10424 din 16.11.2012, prin care se 

propune aprobarea participarii in calitate de leader in cadrul proiectului 

„Eficientizarea actului administrativ si furnizarea de servicii publice on-line in ora]ul 

B`ile Ol`nsti si localităţile partenere”, 

Lu@nd [n considerare expunerea de motive a primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti; 

Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului 

local precum şi de avizul de legalitate al secretarului, 

Potrivit Ghidului Solictantului din cadrul Programului Operaţional Sectorial 

„Creşterea Competitivităţii 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”; 

 În conformitate cu prevederile articolului 35 din Legea Finanţelor Publice Locale 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile 

articolului 36, alineatul (2), litera “b”, alineatul (6), litera “a” punctul 4 şi alineatul (7), 

litera “a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, 

respectiv voturi "pentru" = 13; 
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În temeiul prevederilor articolului 45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adopt` 

urm`toarea 

 

HOTĂR^RE: 

 

Art. 1 – Se aprobă participarea in calitate de leader in cadrul proiectului 

„Eficientizarea actului administrativ si furnizarea de servicii publice on-line in ora]ul 

B`ile Ol`ne]ti si localităţile partenere”, ce se depune spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 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”. 

Art.2 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 

ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin compartimentele de specialitate. 

Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are, se comunic` 

Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul Prim`riei ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Sanda Nicolae 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR, 

                                                                                  jr.Nicolae Gorgan 
 

 

 

 

B`ile Ol`nesti, 16 noiembrie 2012   


