
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUNESTI 

HOTĂRÂRE 19 
cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul 

Local al Comunei Bunesti si Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea 
elaborării şi implementării proiectului „Dezvoltarea serviciilor 

publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea 
- grupa 3" 

Consiliul local Bunesti, întrunit in şedinţa ordinara din data de 
23.mai 2013 la care participa un nr de 10 consilieri din 11 in funcţie . 
Prin hotărârea nr 13/2013 domnul llie Mihai a fost ales preşedinte de 
şedinţa pe o perioada de trei luni (mai ,iunie,iulie). 
Luând in dezbatere: 

Expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr 2707 din 
22.05.2013 prin care se propune aprobarea Acordului de Parteneriat 
privind implementarea si asigurarea sustenabilitătii proiectului 
„Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-
guvernare in judeţul Vâlcea -grupa 3" 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2708 din 22.05.2013 
întocmit de d-nul Cebuc Aurel viceprimar prin care se propune aprobarea 
acordului de parteneriat privind implementarea şi asigurarea 
sustenabilitătii proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin 
implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea - grupa 3". 

Avizul comisiilor de specialitate înregistrat 2736 /23.05.2013. 
Raportul de avizare al secretarului comunei Bunesti 

înregistrat sub nr 2738 din 23.05.2013. 
In temeiul art 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta 

decizionala. 
în conformitate cu: 

- Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 alin. (4) şi art.6 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate 
prin programele operaţionale; 



/ 

Ghidului Solicitantului aferent 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 şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo 
unde este necesar"; 
în temeiul art. 14 şi art. 36 , alin.(2) lit d şi alin (6), pct 14 , art. 45 

alin (2) lit ,,d" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,Consiliul 
Local al Comunei Bunesti, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al 
Comunei Bunesti si Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea elaborării 
şi implementării proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin 
implementarea de soluţii e-guvernare în jude ui Vâlcea - grupa 3 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

JJ 

Art.2 Valoarea totală a proiectului, precum si contribuţia partenerilor la 
finanţarea cheltuielilor totale(eligibile si neeligibile) va fi stabilită prin 
studiul de fezabilitate si proiectul tehnic ce urmează să fie aprobate. 

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Comunei Bunesti să semneze acordul 
de parteneriat prevăzut la art.1, precum şi să asigure aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei 
BuneDti, aparatului de specialitate al comunei, unităţilor administrativ-
teritoriale partenere, Consiliului Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la 
îndeplinire a prevederilor ei, precum şi Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Vâlcea. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 
alin (1) coroborate cu cele ale art.45 alin (2) lit ,,d" din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de10 voturi pentru 0 voturi Împotrivă 
şi 0.abţineri. 
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