Nr. 4 din 30 aprilie 2013

PROCES VERBAL
Încheiat in şedinţa extraordinara din 30 aprilie 2013 ora 18, şedinţa la care
participa 11 consilieri din totalul de 13 ce compun actualul consiliu local.
Consilieri absenti D-na Imre Simona și D-na Bernat Elena.
La această ședință este invitat d-l Director Maier Elemer pentru clarificarea unor
probleme legate de bugetul alocat Scolii Gimnaziale Petri Mor, dar invitația nu
este onorată cu prezenta. Din proprie inițiativ nu participă nimeni.
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 40 alin (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată .
Convocarea consiliului local s-a făcut prin Dispoziţia primarului nr. 123 din 24
aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 39 alin (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001 republicată.
La lucrarile sedintei participă din oficiu: primarul comunei D-l Mate Radu si
secretarul comunei D-na Rad Maria-Elisabeta, viceprimarul comunei, D-l Forizs
Csaba .
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) procesul verbal si documentele
şedinţei ordinare din data de 4 aprilie 2013, au fost prezentate cu posibilitatea
contestării, continutului procesului verbal şi menţionarea exactă a opiniei
exprimate în şedinţa anterioară , dacă este cazul.
Nu sunt obiecţii cu privire la modul de redactare a procesului verbal din data de
4 aprilie 2013
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară din data de 4
aprilie 2013, se votează în unanimitatea.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Gestiunea în sistem
informatic a Registrului Agricol și a altor servicii publice destinate
cetățenilor în cadrul unor unități administrativ - teritoriale din județul Sălaj”
Se supune la vot ordinea de zi prezentată. Se votează în unanimitate.
Nefiind alte probleme la partea introductivă se trece la discutarea primului punct.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Gestiunea în sistem
informatic a Registrului Agricol și a altor servicii publice destinate
cetățenilor în cadrul unor unități administrativ - teritoriale din județul Sălaj”
La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este initiat de primarul
comunei D-l Mate Radu.
Din expunerea de motive prezentată rezultă că la data de 05.04.2013 s-a
deschis sesiunea de depunere a proiectelor prin Programul Operațional
Sectorial Cresterea Competitivității Economice , Axa III, program care asigură
conexiuni la broadband.

Programul prevede achiziționarea unui sistem informatic destinat gestiunii
Registrului Agricol in format electronic, respective achiziționarea serviciilor de
dezvoltare și implementare soluții softweare.
Unitatea administrative teritorială a comunei Nusfalau doreste să participle la
accesarea de fonduri pe acest proiect în parteneriat cu alte UAT uri , parteneriat
în care lider de proiect este Consiliul Judetean Salaj, Consiliile Judetene fiind
solicitanți eligibil.
Se trece la prezentarea proiectului de hotarare și a Acordului de parteneriat, in
care sunt cuprinse 15 primarii și Consiliul Judetean.
Cota de cofinantare a partenerilor este de 0,09%, unm procent egal pentru toate
primariile partenere, acest procent representând 6.108,26 lei.
Nu sunt obiectii cu privire la cele prezentate. Se supune la vot proiectul de
hotarare initiat . Se votează în unanimitate.
Cu 11 voturi pentru se adoptă HCL nr. 17 din data de 30 aprilie 2013 privind
“Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol și a altor servicii
publice destinate cetățenilor în cadrul unor unități administrativ - teritoriale
din județul Sălaj”
Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi se trece la discutarea unor
probleme diverse.
D-l primar aduce la cunostinta consilierilor că la această sedintă a fost invitat D-l
Mair Elemer, pentru clarificarea unor probleme legate de bugetul alocal scolii, dar
d-l director nu a dat curs solicitarii primarului.
Nefiind alte probleme sedința se încheie.
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