ROMÂNIA
JUDEȚUL MARAMUREȘ
ORAȘUL TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 222 din 30.09.2019
Privind aprobarea implementării proiectului ” WiFi4EU Pomovarea conectivitatii la internet in
comunitatile locale in Oras Tautii Magheraus”
Consiliul Local al Orașului Tăuţii Măgherăuş, întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2019
•
•
•
•
•

Având în vedere:
Raportul de specialitate al serviciului Implementare proiecte și strategii nr. 12798 din data de
26.09.2019
Raportul de specialitate al serviciului financiar contabil nr. 12829/26.09.2019,
Avizul secretarului orașului Tăuții Măgherăuș, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii nr.
52/2003;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b și c, alin 4 lit. d din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă implementarea proiectului ” WiFi4EU Pomovarea conectivitatii la internet in comunitatile
locale in Oras Tautii Magheraus” în vederea finanțării prin Agentia Executiva pentru Inovare si Retele
(INEA) Departamentiul C- Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) prin Acordul numarul:
INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/016670-017893 cu o valoare maxima de 15.000 EUR sub forma unei contributii
forfetare (cupon valoric) in termen de implemntare de 18 luni de la semnarea acordului de grant.
ART 2. Se va sigura mentinerea retelei WiFi4EU pe deplin functionala pentru o perioada de trei ani incepand cu
data notificarii de confirmare din partea Agentiei si sa asigurarea, intretinerea regulata si reparatiile necesare ale
retelei WiFi4EU.
ART 3. . Se vor asigura toate resursele financiare necesare cu plata abonamentului la internet și întreținerea
echipamentelor, pentru a putea oferi conectivitate Wi-Fi gratuită și de înaltă calitate pentru localnici și vizitatori,
timp de cel puțin trei (3) ani după instalarea rețelei.

ART 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul orașului, dl. Ardelean Anton, prin aparatul
de specialitate.
ART 5. Prezenta se comunică:
- Prefectului județului Maramureș;
- Primarului Orașului Tăuții Măgherăuș;
- Serviciului Implementare proiecte și strategii
- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului;
- Serviciului financiar-contabil;
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare.

Presedinte de ședință
Zaharie Vasile

Contrasemneaza SECRETAR
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 11 consilieri din 13 în functie
Adoptata cu unanimitate
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