
                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

CONSILIUL LOCAL 

 PROIECT 

 HOTARARE  
 

Privind aprobarea proiectului „Dotare cu tablete pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli 

cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte 

echipamente electronice necesare activitării didactice” si depunerea unei cereri de 

finantare in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa 

Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – 

Secțiunea e-educație 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) Art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) Art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) Art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții ; 

d) Art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), art 139 alin. 3 lit d din  OUG 
nr 57/2019 Coduul administrativ, 

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 144/2020  privind unele 

măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 
desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului 

școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus 

SARS-CoV-2 
luând act de: 
a) Referatul de aprobare prezentat de către PRIMARUL COMUNEI REBRA, în 

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr 1204/04.11.2020 , prin care se susține 
necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al proiectului, constituind un aport 
pentru dezvoltarea colectivității; 

b) avand in vedere Strategia privind modernizarea infrastructurii educationale 2017-
2023 

c) Ghidul GHIDUL SOLICITANTULUI- CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR: Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă, denumită în continuare Axa prioritară 2 – TIC, contribuie 
direct la implementarea Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru România 2014-2020 

d.)raportul de specialitate nr 1241/04.11.2020  privind proiectul,,. „Dotare cu tablete 
pentru uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de 
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minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitării didactice” si 

depunerea unei cereri de finantare in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 
– 2020, Axa Prioritară 2, al compartimentului de achizitii publice din cadrul Primariei 
Comunei Rebra 

e.) Adresa Scolii Gimnaziale numarul 1 din Comuna Rebra nr 645 din 03.11.2020 
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” 

In temeiul prevederilor art.129 alin  (2) lit „d”, alin (7)  lit. „a”art. 139  alin (3)  lit ”a” 

art.196 alin.(1) si art. 199 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 

din 3 iulie 2019,  privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă realizarea investitiei cu denumirea – ”Dotare cu tablete pentru 

uz scolar, inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de 
minim 24 luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitării 
didactice” . 

Art. 2. In vederea realizarii investitiei: „Dotare cu tablete pentru uz scolar, 
inclusiv cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 
luni, precum si alte echipamente electronice necesare activitării didactice”  denumit 

în continuare Proiectul, eventualele cheltuieli neeligibile vor fi suportate din bugetul local al 
comunei REBRA. 

Art. 3. Se aprobă includerea cheltuielile aferente Proiectului în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operational 

Competitivitate., potrivit legii. 
Art. 4. Se aproba obligația comunei Rebra de excludere a oricărei contribuţii publice 

directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile necesare 

pentru cheltuielile neeligibile aferente Proiectului urmând să fie efectuate numai din surse 
proprii sau atrase. 

Art. 5. Se aproba valoarea totala a proiectului de 515.325,23 lei cu TVA din care 

cheltuieli neeligibile in valoare de 0 lei cu TVA.  
Art. 6. Numarul de elevi si profesori deserviti de proiect sunt :298, din care 280 de 

elevi si 18 de cadre didactice 

Art.7. Se aproba achiziţionarea de hardware TIC  respectiv echipamente/dispozitive 
electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line necesare dotarii a 17 
sali de clasa la Scoala  

 Art. 8. Secretarul general al Comunei Rebra va comunica prezenta hotarare cu : 
- Administratia Judeteana a Finantelor publice Bistrita Nasaud 
- Instituția Prefectului – județul Bistrița-Năsăud 

- Contabilul Primariei Comunei Rebra 
- Ministerul Fondurilor Europene 
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DANCI STEFAN, 

 

AVIZAT : 

Secretarul General  
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