
ROMANIA
JUDETUL tA$t

GONSILIUL LOGAL AL COMUNEI
FANTANELE

HOTARAREA nr.{ti din t{ , tt?, 2ot8
pentru asigurarea suportului IT in vederea organizirii qi dezvoltlrii Sistemului de control

intern managerial prin intermediul platformei "solu(ia e-SCIM,,, www.e-scim.ro

linAnd seama de faptul cd oblinerea eficienlei gi eficacitdlii serviciilor publice reprezintd o
condilie esenlial5 a managementului fiecirei entitSli publice, in acest caz, entitate publici fiind
comuna, in calitatea acesteia de persoand juridicd de drept public Ai, respectiv, de institu{ie publici
localS,

apreciind oportunitatea unei cooperdri intre comune pentru asigurarea suportului lT in
vederea organizirii si dezvoltirii Sistemului de control intern managerial, respectdnd in acelagi
timp independenla gi funcliile specifice fiecireia dintre acestea,

urmirind facilitarea asiguririi suportului lT in vederea organizirii gi dezvoltdrii Sistemului
de control intern managerial prin intermediul platformei Solulia e-SCIM pentru mai multe comune,
in temeiul unui acord de cooperare, prin relalii profesionale bazale pe criterii de legalitate,
economicitate, eficacitate, eficienta gi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei
activiti{i,

avAnd in vedere prevederile:
a. Cartei europene a autonomiei locale, adoptati

ratificati prin Legea nr. 1gg/1997;
Ia Strasbourg la 15 octombrie 1985 gi

b. Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al
entitSlilor publice;

c. art. 11 alin. (4) gi art.36 alin. (1), alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. a) qi c) din Legea
administratiei publice locale nr.215l2OOl, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

d. art. 13 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
e. art. 35 alin. (6) din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi

completirile ulterioare;
f. Codului muncii;
g. Legii nr. 18212002 privind proteclia informaliilor clasificate, cu modificirile gi

completirile u lterioare;
h. Codului de proceduri civili;
i. HotirArii Guvernului nr.78112002 privind protec[ia informaliilor secrete de serviciu, cu

modificirile gi completirile ulterioare;
j. Ordinului 23212010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare

pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege
autoritatilor administratiei publice locale;

k. Statutului Asocialiei Comunelor din RomAnia, precum gi de cele ale Statutului Filialei
Judetene lagi a Asociatiei Comunelor din RomAnia;

l. HotirArii Consiliului Local privind aderarea comunei la Asocia[ia Comunelor din
Rominia,

luind act de:



a) nota de fundamentare prezentata de cdtre primarul comunei, in calitatea sa de
iniliator, inregistrat sub nr. ...........1...... 2019,

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistratsubnr"...........1... ...2018:

c) proiectul de hotarare nr............
d) precum gi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

in temeiul prevederilor art.45 alin. (1) 9i alin. (2) lit. f), art.61 alin. (1) 9i (2), art.62 alin.
(1), precum gi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) qi atin. (7) din Legea
administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulierioare, 

-

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FANTANELE adoptd prezenta hotdrdre.
Art. 1 - Se aprobi asigurarea suportului lT in vederea organizdrii gi dezvoltirii Sistemului

de control intern managerial prin intermediul platformei "solutia e-SClM" , www.e-scim.ro, de cdtre
Filiala Judeleand lasi a Asocialiei Comunelor din RomAnia

Art.2. - (1) Se insugegte modelul-cadru al Acordului de cooperare pentru asigurarea
suportului lT in vederea organizarii gi dezvoltarii Sistemului de control intern managerial prin
intermediul platformei "Solulia e-SClM", www.e-scim.ro, potrivit anexei care face parte integrantd
din prezenta hotdr6re.

(2) Obliga!iile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevdzut ta alin. (1), pe
intreaga duratd de existenld a acestuia, se suporti din bugetul local al comunei FANTANELE
dupd cum urmeazd.

- cotizatie lunard in valoare de 300 lei;
- Costul pentru configurarea modulelor din cadrul platformei e-SCIM in valoare de 10,7'10

lei, sumd ce poate fi achitati intr-o singurd transS, in prima luni de la semnarea prezentului acord
sau intr-un numdr maxim de 36 de rate lunare;

- costul mentenantei platformei e-SClM, constind in intretinerea, configurarea,
administrarea, depanarea s,i actualizarea platformei, in valoare de 238 lei lunar,

- costul suportului tehnic pentru organizarea si dezvoltarea Sistemului de control intern
managerial, constdnd in actualizarea documentelor odati cu modificdrile legislative,
raportdrile anuale privind gradul de dezvoltare 9i implementare SCIM sau alte aspecte
specifice ale platformei Solula e-SClM, in valoare de 2g7,5lei lunar;

- alte costuri, conform arl. 11 si 12 ale acordului - cadru, potrivit anexei care face parte
integrantd din prezenta hotdrdre. .

Art. 3. - Prezenta hotdrAre se aduce la indeplinire de cdtre primarul comune
FANTANELE
Art. 4. - (1) Prezenta hotdrdre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul

secretarului comunei, in termenul previzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judelului lagi
gi Filialei Judetene lagi a Asocialiei Comunelor din RomAnia gi se aduce la cunogtinld publicd prin
publicarea in Monitorul Oficial al Comunei FANTANELE, precum gi pe pagina de internet
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