
finffnd seama de faptul cd ob1
condilie
comuna,
localS,

esen{iald a managementului fi
in calitatea acesteia de pe

apreciind oportunitatea unei
in vederea organizdrii Monitorul Oficial
specifice fiecdreia dintre acestea,

urmirind faci litarea asigurdri i
in format electronic pentru mai multe
profesionale bazate pe criterii de legali
realizarea obiectivelor specifi ce acestei

avflnd in vedere prevederile:
a. Cartei europene a autonom

ratificatd prin Legea nr. 19911997;
b. Ordonan{a de urgenfdnr.5j
c. art. 35 alin. (6) din Legea nr

completlrile ulterioare;
d. Codului muncii;
e. Legii nr. 18212002 priv

complet6rile ulterioare;
f. Codului de procedura civila;
g. I-lotarArii Guvernului nr.

cu modificirile qi completdrile ulterioare;
h. Ordinului 23212010 privind

organizarea si exercitarea unor activi
autoritatilor administratiei publice locale;

i. Statutului Asociafiei Com
Judetene lagi a Asocia{iei Comunelor din

j Hotdr6rii Consiliului Local
la Asociatia Comunelor din Romdnia,

luAnd act de:
a) Proiectul de hotarare cu nr.
b) Referat de aprobare

inregistrat sub nr. 91 4122.1 1.2019
c) Raportul compartimentului

inregistrat sub nr. 9'7 5 122.1 1.2019
d) Avizul cornisiei de speciali cu nr. 97 6122.1 1 .20 19:' 97 7 122.1 1 .20 19

ROMANIA
JUDETUL tAgt

LOCAL AL COMUNEI FANTANELE

HoTARAREA nr' 6': f 'z t r' ?u !
pentru asigu suportului lT in vederea organizerii

I Oficial Local in format electronic

; STEMA
i COMUNEI

nerea eficientei gi eficacitilii serviciilor publice reprezintd o
,cdrei entitdfi publice, in acest caz, entitate publicd fiind
juridicd de drept public 9i, respectiv. de institulie publicd

perdri intre comune pentru asigurarea suportului IT
independenJa gi func{iileLocal, respect6nd in acelagi timp

lui IT in vederea organizdrii Monitorul Oficial Local
relafii
pentru

comune, in temeiul unui acord de cooperare, prin
economicitate, eficacitate, eficientd gi colaborare

ivit5ji,

i locale, adoptati la Strasbourg la 15 octombrie 1985 gi

l9 privind aprobarea Codului administrativl
21312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile gi

protectia informa{iilor clasificate, cu modific[rile gi

12002 privind protectia informa{iilor secrete de serviciu,

de cooperare pentru
stabilite prin legei in scopul realizarii unor atributii

lor din Romania, precum gi de cele ale Statutului Filialei
omAnia;

tat de cdtre primarul comunei, in calitatea sa de iniliator,

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

modelului-cadru al Acordului



.6

CONSILIUL LOCAL I FANTANELE adoptl prezenta hot5rAre.

Art. I Se aprobd suporlr-rlui IT in vederea Monitorul Oficial Local
in format electronic, de cdtre Filiala J lagi a Asociatiei Comunelor din Rom6nia.

Art. 2. (1) Se insugegte l-cadru al Acordului de cooperare pentru asigurarea
suportului IT tn vederea organizdrii
care face parte integrantd din prezenta

(2) Obligatiile fi

OJicial Local tn Jbrmat electronic, potrivit anexei

alin. (1), pe intreaga durat[ de ex
FANTANELE, dup[ cum urmeaz[:

- Configurarea aplicatiei " Oficial Local" este gratuitd;
- Lunar costul mentenan(ei apl liei "Monitorul Oficial Local", constAnd in intre(inerea,

aplicafiei, in valoare de 333,20 lei lunar sau 3094 leiconfigurarea, administrarea gi actuali
anual, in cazul in care entitatea va ac costul anual p6nd la data de 3l martie a anului respectiv.
Fiecare entitate este obligat6 sd ice structurii asociative in termen de 5 zile lucrdtoare
de la semnarea prezentului acord num6
postd (cu confirmare de primire);

- alte costuri, conform art. l0
integrant6 din prezenta hotdrdre.

I ratelor printr-o adresd scris6, comunicatd prin: e-mail, fax,

I I ale acordului - cadru, potrivit anexei care face parte

Art. 3. - Prezenta hotdrAre se la indeplinire de c6tre primarul comunei FANTANELE.
Art. 4. - (l) Prezenta hotdrAre cornunicd, in mod obligatorir.r, prin intermediul secretarului

comunei, in termenul prev[zut de primarului comunei, Biroului Finnciar Contabil,
Prefectului Jude{ului Iagi qi Filialei e Iagi a Asociatriei Comunelor din Rom6nia qi se aduce la
cunogtin(d publica prin publicarea in itorul Oficial al Comunei FANTANELE, precum gi pe
pagina de internet: www.comuna rasl.ro.

Avizeazd pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL DELEGAT,

I pate Cristina-Mihaela

Prezenta hotarare se aproba cu un
t.\. consilieri prezenti din I I consilieri

rezultate din Acordul de cooperare prevdzut la
acestuia, se suportd din bugetul local al comunei

de .[0 voturi

;iare

trda

6lMA'\

,6

PRE$

in functie.
pentru, 0.. impotriva, ...t abtineri,


