ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS
HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului: „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii
TIC la scoala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă extraordinară, prin mijloace
electronice de comunicare, în prezenţa a ____ consilieri locali,
-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 430 din
28.01.2021;
-raportul Biroului finanţe-contabilitate-achiziţii publice-resurse umane din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 431 din 28.01.2021;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 438 din 29.01.2021;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 439 din 29.01.2021;
-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 440 din
29.01.2021;
În conformitate cu:
-prevederile Ghidului solicitantului aferent Axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 –
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE;
-prevederile O.U.G. nr. 144 / 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente
anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1186 din 19.10.2020 pentru
modificarea și completarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea
conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, esănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației şi
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,
Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 / 2018,
cu modificările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei BUdacu de Jos nr.49 / 5.11.2020 privind
aprobarea parteneriatului dintre comuna Budacu de Jos si Scoala Gimnaziala din comuna Budacu
de Jos in vederea implementarii proiectului: “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii
TIC la scoala gimnaziala din comuna Budacu de Jos”;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit “b”, “d” şi “e”, alin. (7) lit. “a”, alin. (9) lit. “a”,
art. 139 alin (1) și alin.(3) lit. “f”, art. 140 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit “a” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art.1.- Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi implementarea proiectului, inclusiv
susenabilitatea acestuia ,,Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la
scoala gimnaziala din comuna Budacu de jos”, denumit în continuare Proiectul cu o
valoare totală estimată de 316.149,52 lei, inclusiv TVA, precum şi depunerea acestuia in cadrul
progrmului operational POC - Axa prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC
pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital
și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură –
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, conform Anexei nr.1 – Bugetul defalcat, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-(1).- Se aproba ca, cheltuielile legate de proiect sa fie prevazute în bugetul local al
Comunei Budacu de Jos pentru perioada de realizare a investiției si de sustenabilitate a
acestuia, în cazul obținerii finanțării prin progarmului operational POC - Axa prioritare 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea
de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, ecultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului,
Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, potrivit legii.
(2).-Se aprobă ca valoarea cofinantarii proprii in suma de 5.030,17 lei, respectiv in
procent de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului si a cheltuielilor neeligibile aferente
Proiectului să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase ale bugetului local.
Art.3.-Reprezentantul legal al comunei Budacu de Jos pentru relaţia cu reprezentatii
P.O.C în derularea Proiectului este dl. Simionca Florin-Sandu, primar al comunei Budacu de Jos.
Art.4.-Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârile Consiliului local
al comunei Budacu de Jos nr.5 și 6 din 28.01.2021.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Budacu de Jos.
Art.6.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă extraordinară, prin mijloace
electronice de comunicare, cu: ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotrivă” şi _____ abţineri,
din _____ consilieri prezenţi.
Art.7.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de Jos,
cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Budacu de Jos;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BOLFĂ ALEXANDRU
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SECRETAR GENERAL,
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