R OMÂIA
JUDEŢUL VRACEA
COMUA PALTI
COSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA r. 21
din 27 mai 2009

Privind : aprobarea cofinanţării, din bugetul local, cu o sumă în procent de de 2% din
valoarea proiectului „Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administrative
– Înfiinţarea unui ghişeu unic pentru cetăţeni, şi a unui program de management al
documentelor, la nivelul Primăriei comunei Paltin, judeţul Vrancea”

Consiliul Local al Comunei Paltin, jud. Vrancea, întrunit în
şedinţă ordinară, în data de 27 mai 2009, având în vedere :
- proiectul de hotărâre şi expunerea de motive ale primarului
comunei Paltin, privind aprobarea cofinanţării, din bugetul local, cu o sumă în procent
de de 2% din valoarea proiectului „Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii
Administrative – Înfiinţarea unui ghişeu unic pentru cetăţeni, şi a unui program de
management al documentelor, la nivelul Primăriei comunei Paltin, judeţul Vrancea”;

- prevederile Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.2
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”, Operaţiunea
„Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management inclusiv
EMAS”;
referatul de aprobare nr. 1982 / 11.05.2009, înaintat de către
secretarul comunei, cu privire la necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unui
asemenea ghişeu unic, care să asigure relaţiile cu publicul, în conformitate cu
prevederile Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de
relaţii cu publicul, aprobat prin HG nr. 1723 / 2004, modificată şi completată prin
HG nr. 1487 / 2005;
avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, asupra
proiectului de hotărâre, privind aprobarea cofinanţării, din bugetul local, cu suma
de 2 % din valoarea proiectului menţionat;
- în temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d", alin. (4),
lit. „a”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, art. 115, alin. (1), lit. „b”, din Legea
nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Aprobă cofinanţarea, din bugetul local, cu o sumă în procent de de 2% din
valoarea proiectului „Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administrative
– Înfiinţarea unui ghişeu unic pentru cetăţeni, şi a unui program de management al
documentelor, la nivelul Primăriei comunei Paltin, judeţul Vrancea”, înaintat de către
Primăria comunei Paltin, către Autoritatea de Management a Programului Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

Art. 2. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre primarul
comunei Paltin, împreună cu secretarul, referentul contabil si referentul cu
probleme de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
Art. 3. Secretarul comunei va îndeplini procedurile de aducere la cunoştinţă
publică, prin afişare, a prezentei Hotărâri, pe care o va transmite către Primariei
comunei Paltin, iar secretarul comunei o va comunica primarului comunei,
Autorităţii de Management a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, precum şi Instituţiei Prefectului, Judeţul Vrancea, pentru controlul

legalităţii, în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Consilier,
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Contrasemnează,
Secretarul comunei Paltin
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