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REFERAT DE APROBARE la 
proiectul de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului 

,, Dotarea Primariei Comunei Cosminele cu echipamente IT performante” 
 

Administratia locala face eforturi deosebite pentru a putea realiza la timp 
documentele necesare pentru functionare. Din cauza gradului foarte mare de 
folosire, dar si a vechimii acestora, aproape toate echipamentele IT din 
compartimentele de specialitate ale primariei sunt uzate fizic si moral, fapt ce 
conduce la o activitate administrativa ce inregistreaza intarzieri nedorite atat de catre 
angajatii primariei cat si de catre cetatenii ce apeleaza la serviciile administratiei 
publice. Investitia presupune achizitionarea de calculatoare si multifunctionale, toate 
de ultima generatie, performante, capabile sa asigure desfasurarea activitatii in 
conditii optime. 

 Intrucat fondurile existente la bugetul propriu al institutiei nu permit o 
investitie deasemenea anvengura, realizarea unui proiect cu finantare 
nerambursabila ce presupune achizitionarea echipamentelor necesare este un mare 
avantaj menit sa sustina activitatea din cadrul primariei comunei Cosminele.  

Gasind oportunitatea finantarii prin dotarea cu echipamente IT ale Primariei 
prin intermediul PNDR Axa LEADER, Masura 19.2, prin GAL “Colinele Prahovei” 
– Masura  M7/6B  ”Dezvoltarea infrastructurii  si serviciilor de bază in teritoriul 
GAL’’  comuna s-a hotarat sa depuna un proiect pentru a obtine finantare 
nerambursabila. 
 
 
 

Primar, 
Nae Iulian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului 
,, Dotarea Primariei Comunei Cosminele cu echipamente IT performante” 

 
 

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate prin PNDR 

prin axa Leader s-a aprobat aderarea comunei la asociatia GAL Colinele Prahovei, 

prin H.C.L. nr. 23/30.07.2015. 

Grupul de Actiune Locala “Colinele Prahovei” a anuntat lansarea sesiunii de 

depunere a proiectelor aferente liniei de finantare M7/6B „Dezvoltarea 

infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL”.  

        Apelul se adreseaza tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL Colinele 

Prahovei. 

  Masura M7/6B „Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in 

teritoriul GAL”  se incadreaza, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 20, 

in masura 07 „servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale” si contribuie la 

domeniul de interventie DI 6B – incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

Sprijinul acordat prin masura M7/6B va contribui la imbunatatirea conditiilor de trai 

pentru populatia din teritoriul GAL. 

        Gasind oportunitatea finantarii prin dotarea cu echipamente IT ale Primariei 
prin intermediul PNDR Axa LEADER, Masura 19.2, prin GAL “Colinele Prahovei” 
– Masura  M7/6B ”Dezvoltarea infrastructurii  si serviciilor de bază in teritoriul 
GAL’’ comuna s-a hotarat sa depuna un proiect pentru a obtine finantare 
nerambursabila. 



 

       Fata de cele mentionate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre aprobarea implementarii proiectului  ,, Dotarea Primariei Comunei 
Cosminele cu echipamente IT performante”. 

 
 

 

Secretar general comuna, 
Popa Marcian Bogdan 
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Anexa nr. 2 la hotararea nr. ______ din data de 24.02.2022  
privind aprobarea implementarii proiectului 

,, Dotarea Primariei Comunei Cosminele cu echipamente IT performante” 
 

 
 
1.Numărul locuitorilor deserviți de proiect este de 1.068, conform datelor INS dupa recensamantul 

populatiei si al locuintelor din anul 2011. 

 

 

2.LISTA INSTITUTIILOR SOCIALE SI DE INTERES PUBLIC DESERVITE DE PROIECT 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire agent economic Adresa agent economic Descriere 

1.  Primaria Com. Cosminele Com. Cosminele, sat Cosmina 
de Jos, nr. 92 

Administratie publica 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Georgian NEAGU 

   Secretar general comuna, 

Marcian Bogdan POPA  

 


