
ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

HotIrfirea nr- 49 /2018
pentru asigurarea suportului IT in veder ea organizdrii qi dezvoltdrii Sistemului de control intern

managenal prin intermediul platformei "Solulia e- SCIM", www. e - s c im. r o

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la

ucrdrile gedinlei ordinare din data de 26 septembrie 2018

Avflnd in vedere:
- Adresa A.Co.R Ia;i Audit inregistratd la noi sub nr. 7202117 .09.2018, privind solulia e-SCIM;

- proiectul de hot6r6re nr. i20212018 iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, privind

asigurarea suportului IT in vederea organiz[rii ;i dezvoltlrii sistemului de control intern

managerial prin intermediul platformei,,Solufia e-SCIM";
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate cu activitate economicd din cadrul consiliului 1ocal;

- Votul exprimat in gedinla consiliului local din data de 26.09.2018, respectiv 12 voturi pentru;i 2

ablineri di, totulrl celor 14 consilieri prezen{i la ;edinfa de consiliu;

examinffnd prevederile legale specifice in materie, iespectiv: : Cartei europene a autotlotniei locale. adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985 gi ratificatd prin Legea nr" 19911991

a. Ordinului nr. 60012018 privind aprobarea Coclutui Controlr-rlui interu matragerial al entitatilor

publice;

b. ar1. 11 alin. (4) qi art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e) 9i alin. (7) lit. a) qi c) din Legea administralrer

publice locale nr. 2I5I2OOI,republicatS, cu modificirile qi completdrile ulterioare;

e. art. 13 din Legea cadru a descentralizdrii nr' 19512006;

d. art. 35 alin. (6) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile 9i

completirile ulterioare;

e. Coduluimuncii;
f. Legii nr. 18212002 privind protec{ia informa{iilor clasificate, cu modificdrile qi cornpletdrile

u lterioare;

g. Codului de Procedur[ civild;

h" Hotdr6rii Guvernului nr. 78112002 privind protec{ia inforrna{iilor secrete de serviciLt. cLr

modificirile qi completdrile ulterioare;

i. Ordinului 23212010 privind aprobarea modelului-cadru al AcordulLri de cooperare pentrLr

organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarri unor atributii stabilite prin lege autoritatilor

aa-mmistrutiei publice locale; 
1^ 

'



j Statutului Asociafiei Comunelor din Rom6nia, precum gi de cele ale Statutului Filialei Judelene

Iagi a Asociatiei Comunelor din Romdnia;

Legeanr.2l20l8 privind bugetul de stat pe anul 2018;Legeanr.3l20l8 a bugetului asigurdrilor sociale

de stat pe anul 2018; Legea 27312006 privind finanlele publice locale cu modific[rile qi completdrile ulterioare;

Legea nr.50012002 privind finanlele publice cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in temeiul art.45 alin.(l) qi art.115 al.1 lit.b din Legea nr.27512001 privind administralia publicl
localS, republicatS, cu modificdrile qi completlrile ulterioare,

Hotlrigte:

Art.l Se aprobd asigurarea suportului IT in vederea organizdrii qi dezvolt6rii Sistemului de

control intern managerial prin intermediul platformei "Solulia e-SCIM", ww.w.e-scim.ro, de cdtre

Filiala Judeleanh laqi a Asocialiei Comunelor din RomAnia

Art. 2. - (1) Se insuqeqte modelul-cadru al Acordului de coope:rare pentru asigurarea

suportului IT in vederea organizdrii qi dezvoltdrii Sistemului de control interru managerial prin
intermediul platformei "solulia e-SCIM", www.e-scim.ro, potrivit anexei care face parle integrantd

din prezenta hotdrAre.
(2) Obligaliile financi arc rezultate din Acordul de cooperare prevdzut la alin. (l), pe intreaga

durat[ de existen]f, a acestuia, se suportd din bugetul local al comunei Lelcam,judelul Iaqi, dup[ cum

urmeazd:
- cotiza\ie lunard in valoare de 300 lei;

- Costul pentru configurarea modulelor din cadrul platformei e-SCIM in valoare de 10.710 lei.

sumd ce poate fi achitatd intr-o singurd tranE6, in prima lund de la semnarea prezentului acord saiu intr-

un numdr maxim de 36 de rate lunare;

- costul mentenanlei platformei e-SCIM, constAnd in intrelinerea, configurarea, administrarea,

depanarea ;i actualizarea platformei, in valoare de 238 lei lunar;

- costul suportului tehnic pentru organizarea qi dezvoltarea Sistemului de control intern

managerial, constAnd in actualizarea documentelor odat[ cu modificdrile legislative, raportdrile anuale

privind gradul de dezvoltare Ei implementare SCIM sau alte aspecte specifice ale platformei Solula e-

SCIM, in valoare de 291,5 lei lunar;

-alte costuri, conform art. 11 si 12 ale acordului - cadru, potrivit anexei care face parte

integrant[ din prezenta hotdrAre. .

Art.Z. Primarul comunei Ei compartimentul financiar contabil qi ajutoare de stat din cadrul

primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.
Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotar6ri primarulr-ri. tllturor persoarlelor

vizate qi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.
, O copie a prezentei hot6r6ri va fr afigati la sediul consiliului local pentru a h adusd la cunoqtin{a publici.

Contrase aza)

Irimita


