
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect, acordului de parteneriat şi 
proiectului  „Soluţii informatice integrate pentru o administraţie publică mai aproape de 

cetăţean” 
 
 

 
Consiliul local al  Comunei Adamclisi, judetul Constanta  întrunit în şedinţa extraordinara, 

legal constituita  din data de 23 mai 2013; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a  domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi; 
- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico – financiare, 
amenajarea teritoriului si urbanism, protctia mediului si turism, administrarea domeniului public si 
privat al comunei, gospodarie comunala; 
- referatul  compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Adamclisi; 
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi; 
- Procedurile de accesare a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii 
Economice” şi prevederile Ghidului Solicitantului pentru 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 dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. b) si lit. e), alin. (4), lit. a) si lit. d), alin. 97), lit. a), 

art. 45, alin. (2) coroborat cu prevederile art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. - Se aprobă proiectul „Soluţii informatice integrate pentru o administraţie publică mai 

aproape de cetăţean” în vederea promovării şi implementării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, 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”.  

Art.2. - Se aprobă bugetul proiectului conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta 
hotărâre, şi cheltuielile legate de proiect în valoare de 8.413,00 lei reprezentând partea care îi 



revine comunei Adamclisi  din totalul contribuţiei proprii a partenerilor la întregul proiect, în sumă 
de 134.608,00 lei (2% +TVA din valoarea eligibilă totală a proiectului).  

Art.3. - Se aprobă acordul de parteneriat pentru derularea proiectului „Soluţii informatice 
integrate pentru o administraţie publică mai aproape de cetăţean”, prevăzut în Anexa nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Se împuterniceşte  domnul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, 
judetul Constanta să semneze Acordul de Parteneriat prevăzut la art.3 pentru U.A.T. ADAMCLISI. 

Art.5. – Secretarul comunei Adamclisi  va comunica prezenta hotărare persoanelor abilitate 
pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa pentru control si 
verificarea legalitatii. 
 
 

PREŞEDINTE  DE  SEDINTA , 
 

CONSILIER  
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR 

 
SIBEL SERIF 

Nr. 30 
Data:  23.05.2013 
 



ANEXA 1 la HCL nr.  30         /   23.05.2013    
 

BUGETUL PROIECTULUI 
 
 

 Denumirea companiei Asociaţia Consiliul Judeţean Constanţa şi 15 UAT-uri din Judeţul Constanţa 

  Tip buget institutie alt tip de finantare 
 Durata (luni) :  16 

  

Investitii 
Consultanta, 

audit, publicitate 
Management 

Formare 
profesionala 

Cost total (fara 
TVA) 

TVA  

Investitii 4.642.684,84       4.642.684,84 1.114.244,36 

Costuri de personal    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cazare       0,00 0,00 0,00 

Informare si publicitate   11.000,00     11.000,00 2.640,00 

Alte cheltuieli   718.000,00 0,00 56.045,00 774.045,00 185.770,80 

Total cheltuieli eligibile 4.642.684,84 729.000,00 0,00 56.045,00 5.427.729,84 1.302.655,16 
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Cheltuieli neeligibile, altele decat TVA aferent cheltuielilor eligibile 0,00 0,00 

 
 

 Investitii 
Consultanta, 

audit, publicitate Management 
Formare 

profesionala 
 

Rata finantare nerambursabila solicitata :  98,0% 98,0% 98,0% 98,0% TOTAL TVA TOTAL cu TVA 

Valoarea finantarii nerambursabile :  4.549.831,14 714.420,00 0,00 54.924,00 5.319.175,24 1.276.602,06 6.595.777,30 

Contributie eligibila solicitant (2%): 92.853,70 14.580,00 0,00 1.121,00 108.554,60 26.053,10 134.607,70 

Total proiect:         5.427.729,84 1.302.655,16 6.730.385,00 

 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                          CONTRASEMNAT 
 

CONSILIER                                                                                                                                          SECRETAR



 

ANEXA 2 la HCL nr.  30         /    23.05.2013   
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 
Art. 1 Părţile, constituite din următorii: 

1. Consiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în Bulevardul Tomis, nr.51, codul fiscal 
2981739, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1). 

2. Municipiul Medgidia, cu sediul în str. Decebal, nr.35, codul fiscal 4301456, având 
calitatea de Partener 2. 

3. Comuna Siliştea, cu sediul în str. Primariei nr. 121,  codul fiscal 4514853, având 
calitatea de Partener 3. 

4. Comuna Tortoman, cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 31,  codul fiscal 4514926, având 
calitatea de Partener 4. 

5. Comuna Mircea Vodă, cu sediul în str. Primariei, nr.43, codul fiscal 4514632, având 
calitatea de Partener 5. 

6. Comuna Mihail Kogalniceanu, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu, nr.42, codul fiscal 
4515328, având calitatea de Partener 6. 

7. Comuna Mihai Viteazu, cu sediul în str. Principală, nr.46, codul fiscal 4860016, având 
calitatea de Partener 7. 

8. Comuna Crucea, cu sediul in şos. Constanţei, nr.45, codul fiscal 7276918, având 
calitatea de Partener 8. 

9. Comuna Pantelimon, cu sediul în str. Principală, nr.1, codul fiscal 5806791, având 
calitatea de Partener 9. 

10. Comuna Oltina, cu sediul în str. Lalelelor, nr.742, codul fiscal 6228122, având 
calitatea de Partener 10. 

11. Comuna Ion Corvin, cu sediul în str. Sf. Andrei, nr.50, codul fiscal 5515059, având 
calitatea de Partener 11. 

12. Comuna Dobromir, cu sediul  în str. Băneasa, nr.28, codul fiscal 7635175, având 
calitatea de Partener 12. 

13. Comuna Lipniţa, cu sediul în str. Morii, nr.350, codul fiscal 4896001, având calitatea 
de Partener 13. 

14. Comuna Adamclisi, cu sediul în str. Traian, nr.39, codul fiscal 7097998, având 
calitatea de Partener 14. 

15. Oraşul Hârşova, cu sediul în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1, codul fiscal 7453165, 
având calitatea de Partener 15. 

16. Comuna Ghindăreşti, cu sediul în Aleea Cimitirului, nr. 386, codul fiscal 8826017, 
având calitatea de Partener 16. 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 
contribuţia fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului:  
„Soluţii informatice integrate pentru o administraţie publică mai aproape de 



 

cetăţean”, care este depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa prioritară  3 – TIC pentru sectoarele 
privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2 – Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice, operaţiunea 3.2.1 apel 3 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale 
parteneriatului: 
 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
 

Consiliul Judeţean 
Constanţa 
Lider de proiect 

Îndeplineşte rolul de lider şi participă, prin intermediul reprezentanţilor în 
cadrul echipei interne de management, la majoritatea activităţilor descrise 
în planul de implementare şi monitorizează activităţile de management ce 
vor externalizate: 

1.  Contractarea furnizorilor 
1.1. Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru procedurile de 
achiziţie publică a produselor şi serviciilor ce fac obiectul proiectului 
1.2. Derularea procedurilor de achiziţie publică 
1.3. Contractarea furnizorilor 
2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza  
2.1.1. Analiza proceselor – acceptanţa privind documentaţia de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerintelor specifice 
2.2.4. Definirea specificaţiilor tehnice de dezvoltare – proces verbal de 
acceptanţă privind documentaţia de proiectare 
2.2.5. Definirea testelor de acceptanţă – proces verbal de acceptanţă 
privind planul de testare de acceptanţă 
2.3. Implementarea 
2.3.4. Configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si 
integrarea diverselor structuri de date existente – proces verbal de 
acceptanţă privind configurarea şi integrarea bazelor de date, migrarea şi 
întreţinerea structurilor existente, după caz 
2.4. Testarea 
2.4.1. Rularea testelor funcţionale si de integrare – proces verbal 
acceptanţă pentru testele funcţionale şi de integrare 
2.4.3. Acceptanţa finală a sistemului – proces verbal de recepţie 
(acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  
3.1. Amenajare camera serverelor 
3.2. Recepţie echipamente hardware - proces verbal de recepţie 
3.3. Recepţie licente software şi instalare software (de baza si aplicatii) 
- proces verbal de recepţie 
3.4. Montare si configurare echipamente hardware – proces verbal de 



 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
 

recepţie 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband 
4.1. Realizare reţele LAN 
4.2. Conectare la internet Broadband 
5. Formarea profesională a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul 
5.1. Realizarea programei de curs şi a materialelor didactice - proces 
verbal de acceptanţă privind programa de curs şi suportul 
5.2. Formare profesionala a personalului care va utiliza produsele 
software implementate - proces verbal de acceptanţă pentru formare 
profesională 
5.3. Formare profesională a personalului care va asigura mentenanţa 
soluţiei - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională 
6. Activitaţi de management de proiect 
6.1. Coordonarea activităţilor proiectului 
6.2. Raportarea de progres – acceptanţă privind raportul de progres  
6.3. Asigurarea managementului financiar-contabil al proiectului şi 
verificarea cheltuielilor 
6.4. Pregătirea cererilor de rambursare – întocmirea cererilor de 
rambursare 
6.5. Arhivarea documentelor – proces verbal de arhivare 
7. Activitaţi de informare şi publicitate a proiectului 
7.1. Comunicat de presă privind începerea proiectului – proces verbal 
de acceptanţă 
7.2. Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele 
achizitionate prin proiect – proces verbal de recepţie 
7.3. Realizarea unui panou de informare ce anunţă coparticiparea UE la 
finanţarea proiectului – proces verbal de recepţie 
7.4. Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României si sigla 
Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul rezultat din 
proiect – proces verbal de acceptanţă 
7.6. Comunicat de presă la finalizarea proiectului - proces verbal de 
acceptanţă – proces verbal de acceptanţă 
8. Activitaţi de auditare a proiectului 
8.1. Audit financiar intermediar – organizare audit, proces verbal de 
acceptanţă 
8.2. Audit financiar final – organizare audit, proces verbal de 
acceptanţă 
8.3. Audit tehnic, inclusiv de securitate al retelei şi aplicaţiei 
informatice – organizare audit, proces verbal de acceptanţă 

 
Municipiul 
Medgidia Partener 
2 

Îndeplineşte calitatea de partener 2 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 



 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
 

2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Silistea  
Partener 3 

Îndeplineşte calitatea de partener 3 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 
 



 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
 

Comuna Tortoman  
Partener 4 

Îndeplineşte calitatea de partener 4 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Mircea 
Voda Partener 5 

Îndeplineşte calitatea de partener 5 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 



 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
 

5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Mihail 
Kogălniceanu 
Partener 6 

Îndeplineşte calitatea de partener 6 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Mihai 
Viteazu 
Partener 7 

Îndeplineşte calitatea de partener 7 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 



 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
 

4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Crucea 
Partener 8 

Îndeplineşte calitatea de partener 8 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna 
Pantelimon 
Partener 9 

Îndeplineşte calitatea de partener 9 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
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software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Oltina 
Partener 10 

Îndeplineşte calitatea de partener 10 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Ion Corvin 
Partener 11 

Îndeplineşte calitatea de partener 11 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
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2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Dobromir 
Partener 12 

Îndeplineşte calitatea de partener 12 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Lipniţa 
Partener 13 

Îndeplineşte calitatea de partener 13 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
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aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna Adamclisi 
Partener 14 

Îndeplineşte calitatea de partener 14 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz. 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Oraşul Hârşova 
Partener 15 

Îndeplineşte calitatea de partener 15 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
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acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  
 

Comuna 
Ghindăreşti 
Partener 16 

Îndeplineşte calitatea de partener 16 şi participă la următoarele activităţi 
incluse în planul de implementare şi întocmeşte sau semnează 
documentele menţionate în continuare: 

2. Dezvoltarea şi implementarea soluţiei 
2.1. Analiza - proces verbal de acceptanţă a documentaţiei de analiză 
2.2. Proiectarea pe baza cerinţelor specifice - proces verbal de 
acceptanţă a documentaţiei de proiectare şi a planului de testare de 
acceptanţă 
2.3. Implementarea - proces verbal de acceptanţă pentru instalarea 
aplicaţiilor/componentelor sistemului informatic, configurarea şi 
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea structurilor de 
date existente, după caz 
2.4. Testarea - proces verbal de acceptanţă privind testarea sistemului 
şi proces verbal de recepţie (acceptanţă) finală a sistemului 
3. Recepţia şi instalarea echipamentelor hardware, licentelor 
software  proces verbal de recepţie (acceptanţă) a echipamentelor 
hardware, proces verbal de recepţie (acceptanţă) licenţe software şi 
instalare software, montare şi configurare echipamente hardware 
4. Realizare LAN si conectare la Internet Broadband - proces verbal 
de recepţie (acceptanţă) realizare LAN şi conectare la broadband, după 
caz 
5. Formarea profesionala a personalului care va utiliza şi administra 
sistemul - proces verbal de acceptanţă pentru formare profesională  

 
 



 

(2) Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 
 

Organizaţia 

Contribuţia 
Valoarea contribuţiei (în lei) 

precum şi  
Valoarea contribuţiei la valoarea 

totală a proiectului (%) 

Numărul şi data Hotărârii de 
aprobare a proiectului şi a 

cheltuielilor legate de 
proiect, semnată de 

ordonatorul de credite al 
fiecărui partener 

Consiliul Judeţean 
Constanţa 
Lider de proiect 

 8.413,00 lei, reprezentand 0,125% din 
valoarea totala a proiectului 

 

Municipiul 
Medgidia 
Partener 2 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Silistea  
Partener 3 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Tortoman  
Partener 4 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Mircea 
Voda Partener 5 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Mihail 
Kogălniceanu 
Partener 6 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Mihai 
Viteazu 
Partener 7 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Crucea 
Partener 8 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna 
Pantelimon 
Partener 9 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Oltina 
Partener 10 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Ion Corvin 
Partener 11 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Dobromir 
Partener 12 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 
 

Comuna Lipniţa 
Partener 13 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna Adamclisi 
Partener 14 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Oraşul Hârşova 
Partener 15 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 

Comuna 
Ghindăreşti 
Partener 16 

8.413,00 lei, reprezentand 0,125% 
din valoarea totala a proiectului 

 



 

 
(3) Plăţi 

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (partener 1) din  
contul deschis distinct al proiectului. 
Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către 
Liderul de proiect (partener 1). 
Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 
b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 

 
 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 05 iunie 2013 şi 31 decembrie 
2020. Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 decembrie 2020, dar 
nu mai devreme de cinci ani de la data finalizarii proiectului.  
 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1). 
 
Drepturile liderului de proiect 
(1) Liderul de proiect (partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică. 
 
Obligaţiile liderului de proiect 
(2) Liderul de proiect (partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(3) Liderul de proiect (partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 
financiare. 
(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
management / Organismul intermediar. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, 
Liderul de proiect (partener 1) va indica acest lucru când va solicita aprobarea Autorităţii de 
management / Organismului intermediar. 
(5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare, 
prin verificarea documentaţiilor de atribuire aferente. 
(6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună 
cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. 
(7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare 
pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 
(8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la 
cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea 
de a îndeplini aceste obligaţii. 



 

(9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia 
a fost cauzat prejudiciul.  



 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n 
 
Drepturile partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute 
din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 
intermediar. 

 
Obligaţiile partenerilor 2, 3, n 

(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, spre verificare. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după 
documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia 
Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra 
modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(5) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect. 

 
Art. 7 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea infrastructurii/aplicatiei informatice 
construite/ dezvoltate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, 
pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra distribuirii 
echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate din finanţarea 
nerambursabilă. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 



 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii 
Economice”, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.  

 
Art. 8 

(1) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul 
obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 
infrastructurii/aplicatiei informatice realizate. 

(2) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura alte activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din 
utilizarea infrastructurii/aplicaţiei informatice realizate, în afara activităţilor pentru 
care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către 
terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin 
fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală). 

 
Art. 9 Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită 
de toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 
Întocmit în 18 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, plus două 
exemplare (unul pentru Organismul Intermediar şi unul pentru cererea de finanţare). 
 
 
 
Semnături 
 

Lider de 
proiect  
 

Constantinescu Nicusor- Daniel, 
Presedinte Consiliul Judeţean 
Constanţa. 

 Consiliul 
Judeţean 
Constanţa 
Data: 
 
 

Partener 2 Marian Iordache, primar municipiul 
Medgidia 
 
 
 

 Municipiul 
Medgidia 
Data: 
 
 

Partener 3 Mihai Soare, primar comuna 
Siliştea. 
 
 
 

 Comuna Siliştea 
Data: 
 
 

Partener 4 Lucian Chitic, primar comuna  Comuna 



 

Tortoman 
 
 
 

Tortoman 
Data: 
 

Partener 5 Dumitru Dedu, primar comuna 
Mircea Voda 
 
 
 

 Comuna Mircea 
Voda 
Data: 
 

Partener 6 Ancuţa Daniela Belu, 
primar comuna Mihail Kogalniceanu 
 
 

 Comuna Mihail 
Kogalniceanu 
Data: 
 

Partener 7 Gheorghe Grameni,  
primar comuna Mihai Viteazu 
 
 

 Comuna Mihai 
Viteazu 
Data: 
 

Partener 8 Gheorghe Frigioi, primar comuna 
Crucea 
 
 
 

 Comuna Crucea 
Data: 
 

Partener 9  Vasile Neicu, primar comuna 
Pantelimon 
 
 
 

 Comuna 
Pantelimon 
Data: 
 

Partener 
10 

Gheorghe Chirciu, primar comuna 
Oltina 
 
 
 

 Comuna Oltina 
Data: 
 

Partener 
11 

Dumitru Nedea, primar comuna Ion 
Corvin 
 
 
 

 Comuna Ion 
Corvin 
Data: 
 

Partener 
12 

Eugen Iliescu, primar comuna 
Dobromir 
 
 
 

 Comuna 
Dobromir 
Data: 
 

Partener 
13 

Florin Georgel Onescu, primar 
comuna Lipniţa 
 
 
 

 Comuna Lipniţa 
Data: 
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Anton Tudorel Burcea, primar 
comuna Adamclisi 
 
 
 

 Comuna 
Adamclisi 
Data: 
 

Partener 
15 

Tudor Nădrag, primar oraşul 
Hârşova 
 
 
 

 Oraşul Hârşova 
Data: 
 

Partener 
16 

Adrian Vartolomei, 
Primar comuna Ghindăreşti 
 
 
 

 Comuna 
Ghindăreşti 
Data: 
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ROMANIA                                                                                                     SE APROBA                                                                                               
JUDETUL  CONSTANTA                                                                                 PRIMAR                                                                                  
COMUNA ADAMCLISI                                                                        BURCEA ANTON TUDOREL                                                                       

PRIMARIA 

REFERAT 
Privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiect, acordului de parteneriat 

şi proiectului  „Soluţii informatice integrate pentru o administraţie publică mai 
aproape de cetăţean” 

 
Subsemnata  Sibel Serif in calitate de secretar al   comunei  Adamclisi, jud.  Constanta; 

Avand in vedere  prevederile: 
Procedurile de accesare a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea 

Competivităţii Economice” şi prevederile Ghidului Solicitantului pentru 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 dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. b) si lit. e), alin. (4), lit. a) si lit. d), alin. 
97), lit. a), art. 45, alin. (2) coroborat cu prevederile art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

PROPUN:    
 

  Adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi cu privire 
la  aprobarea bugetului si a cheltuielilor legate de proiect, acordului de parteneriat si 
proiectului ,, Solutii informatice pentru o adminsitratie publica  mai aproape de 
cetatean’’. De asemenea se propune aprobarea bugetului proiectului şi cheltuielile 
legate de proiect în valoare de 8.413,00 lei reprezentând partea care îi revine comunei 
Adamclisi  din totalul contribuţiei proprii a partenerilor la întregul proiect, în sumă de 
134.608,00 lei (2% +TVA din valoarea eligibilă totală a proiectului). 

Drept pentru care supun spre analiza si aprobarea Consiliului Local proiectul de 
hotarare in forma in care a fost redactat. 

 
SECRETAR 

SIBEL SERIF 
 

 
 



 
          
 ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
 SECRETAR 
 
 

 
AVIZ  DE  LEGALITATE 

 
 

 
 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
propun Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez   inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
BUGETULUI SI A CHELTUIELILOR  LEGATE DE PROIECT, ACORDULUI DE PARTENERIAT SI 
PROIECTULUI ,, SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU O ADMINISTRATIE PUBLICA 
MAI APROAPE DE CETATEAN’’.  
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 
prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) si lit. e) , alin. (4), lit. a) si lit. d),   art. 45  coroborat cu 
prevederile  art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea  215 / 2001 privind administratia publica 
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea  bugetului si a cheltuielilor legate de proiect, 

acordului de parteneriat si proiectului ,, Solutii informatice integrate pentru o 
administratie publica mai aproape de cetatean’’ 

 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta propune prin acest proiect  aprobarea  bugetului si a cheltuielilor legate de 
proiect, acordului de parteneriat si proiectului ,, Solutii informatice integrate pentru o 
administratie publica mai aproape de cetatean’’; 
 Avand in vedere: 

- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei 
Adamclisi; 

- Procedurile de accesare a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competivităţii Economice” şi prevederile Ghidului Solicitantului pentru 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”. 

- Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si  aprobarea de catre 
Consiliul Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
BUGETULUI  SI  A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, ACORDULUI DE 
PARTENERIAT SI PROIECTULUI ,,SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE PENTRU O 
ADMINISTRATIE PUBLICA MAI APROAPE DE CETATEAN’’. 

- În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. b) si lit. e), alin. (4), lit. a) si lit. d), 
alin. 97), lit. a), art. 45, alin. (2) coroborat cu prevederile art. 115, alin. (1), lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv privind APROBAREA BUGETULUI  SI  A CHELTUIELILOR LEGATE DE 
PROIECT, ACORDULUI DE PARTENERIAT SI PROIECTULUI ,,SOLUTII 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 
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PRIMAR 
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INFORMATICE INTEGRATE PENTRU O ADMINISTRATIE PUBLICA MAI APROAPE 
DE CETATEAN’’. 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 

 
 

 


