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PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

……..………………                                   MOȘNIȚA NOUĂ 

HOTĂRÂREA 

nr. ……..… din ….... ……………………………… 20.…. 

privind asocierea comunei ……………………….. la 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SIMIT 

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o 

condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz, entitate publică 

fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv, de 

instituţie publică locală, 

 

apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru  furnizarea a cel puţin unui 

serviciu public către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică, la un nivel de 

sofisticare de minimum 3. Această operaţiune are doua obiective principale care trebuie 

îndeplinite simultan: furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de 

afaceri/administraţie publică şi eficientizarea activităților interne ale instituţiei publice care 

contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice TIC, 

 
având în vedere prevederile: 
 

a) Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;   

b) Hotărârii nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic 

de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

c) Ordinului Ministrului comunicaţiilor şi a societăţii informatice nr. 95/19 ianuarie 

2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind Sistemului naţional 

electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

d) Ordinului Ministrului comunicaţiilor şi a societăţii informatice nr. 173/19 ianuarie 

2011 pentru aprobarea normelor tehniceOrdinului Ministrului comunicaţiilor şi a 

societăţii informatice nr. 95/19 ianuarie 2011 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi 

impozitelor utilizând cardul bancar privind Sistemului naţional electronic de plată 

online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar; 

e) art. 11 alin. (1), (2), (3), (4) şi art. 36alin. (1), alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. a) şi c) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

f) art. 13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

g) art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

h) art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 
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luând act de: 
 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 966/1 februarie 2013; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,  

 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. f), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 62 alin. (1), 

precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOŞNIŢA NOUĂ adoptă prezenta hotărâre: 
 
Art. 1. Asocierea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SIMIT 
Se aprobă asocierea comunei Moşniţa Nouă cu comunele Becicherecul Mic, Bucovăţ, 

Chevereşu Mare, Dudeştii Noi, Dumbrăvița,  Ghiroda,  Giroc, Niţchidorf, Pişchia, Remetea 

Mare, Sacoşu Turcesc, Săcălaz, Sânmihaiu Român, Tormac la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitara SIMIT (denumită în continuare Asociaţia), pentru accesarea de programului 

POSCCE Axa III, DMI 3.2.1. „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 

 
Art. 2. Obligaţiile Financiare 
(1) Obligaţiile financiare rezultate către terţi din Acordul de cooperare prevăzut la alin. (1), 

pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al comunei Moşniţa 

Nouă.   

(2) Contribuţiile asociaţiilor legate de derularea proiectului se virează către şi se fac venit la 

bugetul comunei Moşniţa Nouă. 

 
Art. 3.Contribuţie Patrimoniu Iniţial  
Contribuţia comunei Moşniţa Nouă  la constituirea patrimoniului iniţial de 8.400 lei al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara SIMIT este de 600 lei.  

 
Art. 4. Reprezentarea în Adunarea Generală a Asociaţiei  
Persoana desemnată în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei este peste primarul comunei 

Moșnița Nouă , dl. Ioan Sorincău, cu domiciliul în Moșnița Nouă nr. 9, posesor al C.I. seria 

TM nr. 331076, eliberat de pol. Mun. Timișoara, la data de 10.06.2003 

 
Art. 5. Sediul Asociaţiei 
SediulAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SIMIT este în comuna Moşniţa Nouă, sat 

Moșița Nouă nr.272, biroul/camera3.judeţul Timiş. 

 
Art. 6. Scopul Asociaţiei şi mijloacele de realizare a acestuia 
Scopul Asociaţiei este accesarea programului cu finanţare europeană. POSCCE Axa III, DMI 

3.2.1. „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 
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broadband, acolo unde este necesar” pentru furnizarea de servicii publice on-line către 

cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică şi pentru eficientizarea activităților interne 

ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace 

specifice TIC. 

 

Activităţile prin care Asociaţia îşi propune să îşi aducă la îndeplinire scopul sunt: 

a. Achiziționarea de sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  in format 

electronic care are ca obiectiv general evidenta si centralizarea automata a datelor din 

registrele agricole existente intr-o Primarie; 

b. Achiziționarea de infrastructura hardware si software pentru sistemul informatic 

Registru Agricol; 

c. Achiziționarea de soluţii informatice integrate care să permită urmărirea tuturor 

activităţilor specifice, de la cele financiar-contabile, bugetare şi până la resursele 

umane, taxe si impozite locale şi evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate.  

d. Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul 

proiectului, inclusiv servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice; 

e. Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu există şi este necesară pentru 

implementarea proiectului); 

f. Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe software necesare pentru realizarea 

proiectului; 

g. Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată 

electronică; 

h. Construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul 

clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul); 

i. Configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor 

structuri de date existente; 

j. Realizarea unor website/portal, achiziţionarea domeniilor pentru aceste website-uri; 

k. Realizarea de parteneriate cu alte entităţi juridice publice şi private în scopul atingerii 

obiectivelor asociaţiei. 

 
Art. 7 Alte Dispoziţii 
Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Moşniţa Nouă. 

 
Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege: 

• primarului comunei,  

• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 

• Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SIMIT 

• se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la avizier și publicare pe pagina de internet 

www.mosnita.ro 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează/avizează, pentru legalitate 

…………………………….………………………… SECRETARUL COMUNEI 


