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

HOTĂRÂREA Nr. 35/2010
privind contributia Consiliului Local Rafaila la proiectul „E-ACTIV – servicii de
consiliere si formare pentru persoane fara venituri din comunele Rafaila,
Rebricea si Feresti din judetul Vaslui”
având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, 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)”;
- Lansarea Cererii de oferte de proiecte pentru implementarea Programului de Parteneriat –
sesiunea 2;
in baza Programului de Parteneriat deschis celor 255 comunitati EBC care vizeaza promovarea
si sprijinirea dezvoltarii unor parteneriate reale intre comunitati si actori sociali si, in acelasi timp,
consolidarea unui cadru de cooperare menit a valorifica resursele locale, infrastructura si
instrumentele TIC;
luand act de Ghidul solicitantului Conect – program de parteneriat intre comunitatile locale
EBC initiat de Guvernul Romaniei prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu
sprijinul Bancii Mondiale;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „e”, alin. (7) lit. „a”, 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 contributia Consiliului Local al comunei Rafaila, judetul Vaslui, in suma de
2324 lei, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Costul total al proiectului este in suma de 27474 lei.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
prin compartimentul „Reţea Electronică a Comunităţii Locale Rafaila” si compartimentul Buget,
contabilitate, impozite şi taxe.
Art. 3. Copii dupa prezenta se vor comunica Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui, Primarului
comunei Rafaila, compartimentului RECL Rafaila si compartimentului Buget, contabilitate, impozite
şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rafaila, judeţul Vaslui, in termenul
prevazut de lege.
Rafaila, 22 septembrie 2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Plugaru Florentin

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,

Jrs.Sârcu Geanina - Elena

