ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 87 din 16 decembrie 2013
privind înlocuirea unor echipamente software şi aplicaţii
Având în vedere buna desfăşurare a activităţii din cadrul primăriei .
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) şi art. 126 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în
calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 6228/2013, calitate acordată de
prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a
II-a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dudeştii Noi, înregistrat sub nr. 6227/2013,
c)
rapoartele Comisiilor de specialitate ECOF şi JUREX EDUX şi
AGRUM ale Consiliului Local,
analizând dispoziţiile art. 12, art. 37 şi art. 36 alin. (2) lit. b) - d) combinate
cu cele ale alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. f), alin (5) lit. a) şi alin. (6) lit. a) punctul 14,
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă înlocuirea unor echipamente în sistem „BUY BACK” şi
upgradarea unor aplicaţii şi programe prevăzute în anexă, parte integrantă din
hotărâre.
Art. 2. - Serviciul Administrativ Economic şi Resurse Umane din cadrul
Primăriei Comunei Dudeştii Noi este autorizat să introducă modificările
corespunzătoare în volumul şi structura bugetului local pe anul 2013
Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei

Dudeştii Noi, Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare, publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina de internet
la adresa: www.pcdn.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 …………………………….…………………………

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

 …………………………….…………………………

Marius-Loredan IENCI

Mihaela-Graţiana TISAN

L.S.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
Total consilieri locali în funcţie: 11
Total consilieri locali prezenţi: 11
Voturi „PENTRU”: 11, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: -, abţineri: Nr.
crt.

OPERAŢIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

0

1

2

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura
3

1
Adoptarea hotărârii
/ /2013
1+4
2
Comunicarea către prefectul judeţului )
/ /2013
2+3+5
/ /2013
3
Aducerea la cunoştință publică
)
3
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
/ /2013
3
5
Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte )
/ /2013
Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen
de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii
lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului judeţului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică
prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.”

Anexa
la Hotărârea Consiliului Local nr. _____ din 16 decembrie 2013
Nr.

Denumire

ECHIPAMENTE
1. Dulap Rack 19” 41U 600x800, usa transparentă
fumurie – cu înlocuire cel vechi
2. Router CISCO unified communications 500 Series
3. ACCES POINT CISCO Dual-Band Single Radio
Access Point w/PoE (ETSI)
4. SERVER 1 - PROGRAME - CISCO UCS C220 M3
SFF, 1XE5-2609,1 x8GB, ROM55,2x650W, SD,
RAILS, 2x500 GB RAID
5. SERVER 2 - MAIL + BACKUP DATE - CISCO UCS
C220 M3 SFF, 1xE52609,2x8GB,ROM55,2x650W,SD,RAILS, 2x1000
GB RAID
6. UPS APC Smart-UPS, 3000VA/2700W, 2U, lineinteractive, rackmount
SOFTWARE ŞI APLICAŢII
7. Microsoft Windows 2012 R2 Server Standard x64
English 2CPU/2VM
8. Microsoft Windows 2012 Server licenţa CAL device
1 client acces
9. SQL SERVER for Small Bus 2012 R2 English 1pk
DSP OEI DVD 5 Clt
10. SQL SERVER for Small Bus CAL 2012 R2 English
1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
11. Microsoft Windows 2012 R2 Server Standard x64
English 2CPU/2VM
12. Microsoft Windows 2012 Server licenţa CAL device
1 client acces
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