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HOTARAREA NR. 82/2020 
 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii cererii de 

finantare și a implementării  

Proiectului „ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE PENTRU DOTAREA 

ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”  în cadrul Programului Operaţional 

Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 

economie digitală competitivă, 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 

 

 Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din 

data de 21.10.2020, 

Analizand Proiectul de hotarare nr. 83/2020 si Referatul de aprobare al primarului comunei 

Santamaria-Orlea nr. 83/20.10.2020 din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei hotarari privind 

aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii cererii de 

finantare și a implementării Proiectului „ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE PENTRU 

DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”  în cadrul Programului 

Operaţional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

pentru o economie digitală competitivă, 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 

 Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri 

structurale inregistrat in Registrul special la nr. 83/21.10.2020 si Avizul comisiei pentru activitati 

economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura, inregistrat sub nr. 90/21.10.2020; 

 solicitarea Scolii gimnaziale Santamaria-Orlea nr. 1599/20.10.2020 inregistratata sub nr. 

4851/20.10.2020, privind necesarul de tablete pentru elevi si cadre didactice; 

Tinand cont de:  

- Devizul General al inverstitiei intocmit de catre SC NETWORKING OFFICE PROJECT SRL; 

- Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

(TIC) pentru o economie digitală competitivă, 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; 

- ORDONANTA DE URGENTA Nr.144 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 

2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2 
 - art. 44 alin.1 și 4 și art.4 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

           În temeiul dispoziţiilor  art. 129, alin. 2, lit b , alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 3, lit.e   a  art. 196, alin. 1, 

lit a , art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției „ACHIZIŢIONARE 

TABLETE ȘCOLARE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI 

SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”: 

-Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 177.648,58 lei cu TVA, 149.284,52 lei fără TVA, din care: 

       - Valoare eligibilă: 160.038,58 lei cu TVA 

       - Valoare neeligibilă: 17.610,00 lei cu TVA 

-Număr tablete achizitionate: 132 bucati. 

 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE 

PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”, în cuantum 

de 177.648,58 lei (inclusiv TVA). 
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 Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului și cheltuielile conexe obiectivului 

investiției ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE 

PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local sau alte surse legal constituite. 

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.5. Se împuternicește Primarul comunei Sântămăria-Orlea, domnul Oprean Dumitru-Ioan, să 

semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei SÂNTĂMĂRIA-ORLEA. 

Art.6. Incepand cu data prezentei, se revoca HCL nr. 76/2020 privind aprobarea principalilor 

indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a implementării 

Proiectului „ACHIZIŢIONARE TABLETE ȘCOLARE PENTRU DOTAREA ȘCOLILOR DE PE RAZA 

COMUNEI SÂNTĂMĂRIA-ORLEA”  în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014 -2020, Axa 

prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 

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. Avand in vedere 

ca nu a produs efecte. 

        Art.7. Prezenta hotarare poate fi atacata conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

        

 Art.8. Prezenta se comunica: 

- Primarului comunei Santamaria-Orlea, 

- Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, 

- Compartimentului achizitii publice, investitii si fonduri structurale, 

- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei. 

 

Santamaria-Orlea,  la 21.10.2020 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA, 

                 PETRESC MIRCEA NEONEL                                  SECRETAR GENERAL,             

                                                          BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (6 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 11 

Consilieri prezenţi: 11 

Pentru: 11  

Impotrivă: 0 

Abţineri: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


