ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
Telefon/fax : 0235/459332

HOTĂRÂREA Nr. 34/2010
privind aprobarea solicitarii de trecere a bunurilor specificate in anexele nr. 1 si 2
din Contractul de comodat, din patrimoniul Ministerului Comunicatiilor si
Societatii Informationale, in patrimoniul comunei Rafaila, judetul Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului din care reiese necesitatea aprobarii solicitarii de trecere a
bunurilor specificate in anexele nr. 1 si 2 din Contractul de comodat, din patrimoniul Ministerului
Comunicatiilor si Societatii Informationale, in patrimoniul comunei Rafaila, judetul Vaslui, raportul
de avizare al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
- prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Rafaila, nr. 33/29.06.2007, privind
înfiinţarea compartimentului „Reţea Electronică a Comunităţii Locale Rafaila”, pentru finalizarea
proiectului, „Economia Bazată pe Cunoaştere(EBC)”;
- contractul de comodat nr. 278/11.02.2008 incheiat intre Ministerul Comunicatiilor si
Tehnologiei Informatiei, in calitate de comodant si Comuna Rafaila, in calitate de comodatar;
în conformitate cu prevederile proiectului, „ Economia Bazată pe Cunoaştere(EBC)”;
în temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a bunurilor specificate in anexele nr. 1 si 2 din
Contractul de comodat, prevazut ca anexa la prezenta hotarare, din patrimoniul Ministerului
Comunicatiilor si Societatii Informationale, in patrimoniul comunei Rafaila, judetul Vaslui.
Art. 2. Consiliul Local Rafaila se angajeaza sa sustina functionarea RECL Rafaila, cu cele patru
noduri: PAPI, Scoala cu clasele I – VIII Rafaila, Biblioteca si Primaria Rafaila, pe o durata de 3 ani, in
concordanta cu scopul pentru care aceasta a fost creata, asa cum a fost exprimat in dosarul de
solicitare pentru participarea in proiectul EBC, sectiunea III.2, Anexa B.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
prin compartimentul „Reţea Electronică a Comunităţii Locale Rafaila”.
Art. 4. Copii dupa prezenta se vor comunica Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui, Primarului
comunei Rafaila si compartimentului RECL Rafaila, in termenul prevazut de lege.
Rafaila, 22 septembrie 2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Plugaru Florentin

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
Jrs.Sârcu Geanina - Elena

