ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SCÎNTEIA

HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea implicării Consiliului Local Scînteia, judeţul Iaşi
în proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere”
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară de astăzi 26.10.2006;
Având în vedere nota de fundamentare înregistrată la nr. 133/07.10.2006, prezentată de primarul
comunei, domnul Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 136/09.10.2006;
Având în vedere referatul nr. 130/06.10.2006, întocmit de secretarul comunei;
Având în vedere Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
Având în vedere Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi nr. 9.527/2006;
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi nr. 19.912/2006;
Având în vedere referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, nr. 140/10.10.2006;
Analizând INVITAŢIA DE PARTICIPARE înaintată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei, în baza căreia primăria comunei Scînteia, judeţul Iaşi, a completat şi transmis „Solicitarea de
participare la procesul de selecţie” la Oficiul Poştal 83, Căsuţa Poştală 9, înaintea datei de 23 august 2006;
Considerând că este importantă pentru dezvoltarea economico-socială a comunei Scînteia, judeţul
iaşi, realizarea unei reţele electronice care să integreze primăria, biblioteca publică, toate şcolile gimnaziale din
unitatea administrativ-teritorială şi un Punct de Acces Public la Informaţie;
Având în vedere prevederile art. 38 alin.(1), alin.(2) lit.e) şi alin.(7) lit.a), precum şi pe cele ale art.128
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.46 alin.(1), coroborat cu art.1207 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
cu modificările şi completările;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIA, JUDEŢUL IAŞI, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1.- (1) Se aprobă implicarea Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul iaşi, în Proiectul
„Economia Bazată pe Cunoaştere” prin mobilizarea de resurse financiare din bugetul local pentru:
a) asigurarea tuturor spaţiilor destinate „REŢELEI ELECTRONICE A COMUNITĂŢII LOCALE”,
identificată în continuare prin abrevierea RECL;
b) suportarea cheltuielilor curente aferente procesului de funcţionare şi întreţinere a spaţiilor
prevăzute la lit.a);
c) asigurarea plăţii drepturilor salariale ale personalului RECL, respectiv ale managerului
şi administratorului IT cu atribuţii în domeniul tehnologiei informaţiei.
(2) Spaţiile destinate RECL sunt încăperi din următoarele clădiri:

Nr.
DENUMIREA CLĂDIRII
crt.
0
1
1 Primăria Scînteia
2

Biblioteca publică comunală Scînteia

Adresa la care se află clădirea
Strada
Numărul
2
3
Scînteia
Scînteia

-

Suprafaţa utilă a
încăperii afectată RECL
4
12mp
12mp

3
4
5

Şcola cu cls.I-VIII Scînteia

Scînteia

Şcola cu cls.I-VIII Boroseşti SP+SG

Boroseşti

Şcola cu cls. I-VIII Bodeşti SP+SG

Bodeşti

6

Şcola cu cls. I-IV Lunca Rateş SP

Lunca Rateş

7
8
9
10

Şcola cu cls. I-IV Tufeştii de Sus SP

Tufeştii de Sus

Şcola cu cls. I-IV Ciocîrleşti SP

Ciocîrleşti

Şcola cu cls. I-IV Rediu SP

Rediu

Sală de şedinţe din cadrul bibliotecii comunale

Scînteia

-

16mp
15mp
15mp
15mp

-

15mp
15mp
15mp
55mp

(3) Toate încăperile prevăzute la alin.(2) col.4 vor fi amenajate conform cerinţelor tehnice ale
Proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”.
(4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin.(1) reprezintă contribuţia locală la proiectul
„Economia Bazată pe Cunoaştere”, Consiliului local al comunei Scînteia, judeţul iaşi, asumându-şi îndeplinirea
condiţiilor specificate la secţiunea I, capitolul I.1.5.
Art.2.- Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a primarului comunei domnul Fănică
SĂCĂLEANU.
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei domnul
Fănică SĂCĂLEANU.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei Scînteia, sediile tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din
comună, bibliotecii comunale, postului de Poliţie Scînteia, precum şi în locurile publice de pe raza comunei
Scînteia, judeţul Iaşi.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,

LL.S.
…………………………….…………………………

Vasile BUSUIOC

…………………………….…………………………

………………………………………………………………..
prenumele şi numele

Nr. 37 din 26.10. 2006

Florin ILĂŞOAIA
………………………………………………………………..
prenumele şi numele

