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HOTARAREA Nr. 258 Data: 26.11.2020 

HOT ARA.RE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea proiectului ,,Achizitia de echipamente TIC pentru facilitarea accesului 

elevilor din Municipiul Sacele la educatie online" - cod SMIS 144632 ~i a cheltuielilor generate de 
implementarea acestuia 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara din data de 26.11.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 75537 din 18.11 .2020 al Initiatorului - Primar Ing. Popa 

Virgil, precum si necesitatea ~i oportunitatea realizarii proiectului ,,Achizitia de echipamente TIC 
pentru facilitarea accesului elevilor din Municipiul Sacele la educatie online" - cod SMIS 144632, ce 
urmeaza sa fie depus spre finantare prin Programul Operational Competitivitate, Axa prioritara 2 -
Tehnologia Informatiei ~i Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de 
investitii 2c. - Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-lnvatare, e-incluziune, e-cultura, e
sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre~terea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3 -
imbunatatirea continutului digital ~i a infrastructurii TIC sistemice In domeniul e-educatie, e
incluziune, e-sanatate ~i e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCA TIE, Apel nr. 2; 

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 75537/ 18.11.2020 al Biroului Investitii ~i 
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Ghidului Solicitantului pentru 

( } proiectul mai sus indicat, precum ~i ale H.C.L. nr. 86/2020 pentru aprobarea completarii Anexei la 
H.C.L. nr. 246/21 . 11 .2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al 
Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul art. 87 alin. (I), al in. (2), al in. (5); art.129 alin. (I), alin. (2) lit. b ), lit. d), alin. ( 4) 
lit. a), alin. (7) lit. a); art. 133 alin. (I); art. 134 alin . (I) lit. a); art 139 alin. (3) lit. a); art. 196 alin. (I) 
lit. a); art. 197 alin. (I) ~i art. 243 alin . (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba depunerea proiectului ,,Achizitia de echipamente TIC pentru facilitarea 
accesului elevilor din Municipiul Sacele la educatie online", cod SMIS 144632, In cadrul Programului 
Operational Competitivitate, Axa prioritara 2 - Tehnologia lnformatiei ~i Comunicatiilor (TIC) pentru 
o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2c. - Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e
guvernare, e-lnvatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre~terea gradului 
de utilizare a Internetului , Actiunea 2.3.3 - lmbunatatirea continutului digital ~i a infrastructurii TIC 



) 

I ) 

sistemice In domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate ~i e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE, 
Apel nr. 2. 

Art. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Achizitia de echipamente TIC pentrn facil itarea 
accesu lui elevi lor din Municipiul Sacele la educatie onl ine", cod SMIS 144632, In cuantum de 
6.020.946,60 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoare totala eligibi la 6.020.946,60 lei. 

Art. 3. Se aproba contributia proprie a Municipiului Sacele, In procent de 2% din valoarea 
eligibila, In cuantum de 120.418,92 lei, reprezentand cofinantarea proiectului ,,Achizitia de 
echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevi lor din Municipiul Sacele la educatie onl ine", cod 
SMJS 144632. 

Art. 4. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, va aduce la lndeplin ire 
prevederi le prezentei hotarari. 
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