
Proiectul de hotărâre Nr.42/ mai 2022

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA
str. Primăriei nr.2, localitatea Recea
Telefon 0262287202; 0262287240. Fax 0262287555.

E-mail: office@primaria-recea.ro  site: www.primaria-recea.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de Digitalizare a comunei Recea, județul Maramureș
 pentru anii 2022-2027

Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată
la data  de  13 mai 2022;

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare, raportul  de
specialitate al compartimentului de specialitate, avizul secretarului general, avizul favorabil al Comisiei
de specialitate nr.1 – pentru activităţi economico-financiare;

În conformitate cu prevederile :
a) Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, adoptată prin H.G. nr.

877/9 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 985/21 noiembrie 2018
b)  Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020
c)  H.G nr. 1.321/2022 privind aprobarea Strategiei de securitate cibernetica a

Romaniei, pentru perioada 2022-2027, precum si a Planului de actiune pentru implementarea
Strategiei de securitate cibernetica a Romaniei, pentru perioada 2022-2027;

d)  Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legiinr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

În temeiul prevederilor art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ, modificată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. - Începând cu data prezentei se aprobă ,,Strategia de digitalizare a comunei
Recea, județul   Maramureș,, conform Anexei nr. 1,  care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei
Recea, județul Maramureș.

Art.3.  - Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,
Primarului şi secretarului general al comunei Recea, Biroului Financiar Contabil,
Compartimentului Implementare Proiecte și se aduce la cunoștință publică prin afisare pe site
primăriei;

INIŢIATOR
   PRIMAR

         Octavian PAVEL
      AVIZAT

           Secretar general
  Maria PETRUŞ

Recea la 12 mai 2022
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