
  
 

  ROMANIA  
Consiliul Local DOBARCENI 
Județul Botoșani  

                                                       HOTARAREA NR .48 

Privind finalizarea implementării    proiectului „WiFi4EU Promovarea conectivității la 

internet în comunitățile locale” .in valoare totala de 73164 lei  

 

Consiliul local al Comunei Dobârceni  județul Botoșani , 

conform Acordului de Grant încheiat prin mecanismul interconectarea Europei (MIE) 

WiFi4EU nr.INEA/CEF/ WiFi4EU/4 -2020/007383-009922  

Având în vedere:– Referatul de aprobare al primarului nr 241/27 10 2021 , Raportul de 

specialitate al compartimentului  achiziții publice privind finalizarea proiectului  „WiFi4EU 

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” nr. 240/27 10 2021  Procesul verbal 

de recepție  nr 2761/20 08 2021  si factura fiscala  nr 42 /2021  emisa de T.N.T. Computers 

SRL  

–  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dobarceni; 

Ținând cont de: 

HG nr 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe 

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată; 

       În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin.(7) lit. a,  art. 139 alin. (1), 

coroborat cu art.5 lit.a, art.196 alin.(1) lit.a, art.198și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG 

nr.57/2019 – Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1 : Consiliul local al Comunei Dobârceni ia   act  de  finalizarea implementării 

proiectului  „WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” .in valoare 

totala de 73164 lei 

Art 2. Echipamentele au fost instalate în următoarele locații  

1  Parc Murguța  

2 Intersecție Cișmănești  

3 Grădinița Dobârceni  

4 Cămin Cultural  

5 intersecție – lângă Biserica Dobârceni  

6 Școala Gimnazială nr. 1 Dobârceni - interior  

7 Școala noua exterior  

8 Clădire sediu C.A.P. 

9 sat Bivolari  

10 Primărie parter  

11 Primărie etaj  

12 Școala noua interior   

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în condițiile legii, se 

însărcinează Primarul comunei Dobârceni , prin compartimentul financiar contabil. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul Primăriei Dobarceni , la panoul de 

afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Prefectului Judeţului Botosani , Primarului comunei  

Dobarceni.  

 

Presedinte de sedinta  Contrasemneaza , 

      Matiescu Marcel                                                                               Secretar general 

 Cimbru Liliana 

DOBARCENI: 
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