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                          ROMÂNIA 

                     JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 4 din 21.01.2021 
 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor necesare  pentru obiectivul „Achiziție echipamente 

IT mobile pentru uz școlar necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line pentru 

Școala Gimnazială „Maria Brindea” Comuna Pesac, județul Timiș” 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ________ din data de ________.2021, 

având în vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 191 din 21.01.2021 

elaborat de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

______/__________.2021 prezentat de doamna Dada Stefania - Aurelia, consilier achiziții publice I 

superior în cadrul Compartimentului Achiziții publice și Transport Public al Primăriei Comunei 

Pesac; 

- prevederile art. 1 al Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 6/2020; 

- prevederile O.U.G. nr. 144/25.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente 

anului scolar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Programului Operațional Competitivitate, cu respectarea specificațiilor Axei 

prioritare 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Prioritatea de investitii 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-

învățare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de 

utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECTIUNEA E-EDUCAȚIE; 

- ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ 

pentru anul școlar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19 publicate de Ministerul 

Educației și Cercetării publicate pe site-ul  www.educatiacontinua.edu.ro; 

- prevederile H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) şi alin. (4) și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  necesitatea desfăşurării în condiţii optime a activităţii școlare a tuturor elevilor din cadrul 

Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Comuna Pesac angrenați în procesul de învățare, în contextul 

generat de criza pandemică creată de  noul coronavirus; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat 

prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;            

În temeiul prevederilor art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d) și 

alin. (7) lit. a) și lit. i), art. 134-140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 240 alin. (1)-(2) și art. 

243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă necesitatea implementării proiectului „Achiziție echipamente IT mobile 

pentru uz școlar necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line pentru Școala 

gimnazială ”Maria Brindea” Comuna Pesac, județul Timiș”, denumit în continuare Proiect, în 

contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2.  

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului, după cum urmează: 

A) Indicatorii tehnici:  

- număr tablete pentru uz școlar, inclusiv acces la internet pentru 24 luni: 116 buc; 

- număr laptopuri: 17 buc; 

- specificațiile tehnice minime au fost stabilite prin Ghidul solicitantului pentru 

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, 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. 

 

B) Indicatorii economici:  

Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.):  229,871.74  lei, din care: 

                            a) valoarea eligibilă (inclusiv T.V.A.):  202,731.74  lei, din care: 

 98%, respectiv  198,677.10 lei prin Programul Operational 

Competitivitate (POC), Axa 2, Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECTIUNEA E-EDUCAȚIE; 

 2%, respectiv  4,054.64 lei, cota de cofinanțare, din Bugetul local. 

                             b) valoarea neeligibilă (inclusiv T.V.A.): 27,140.00  lei. 

                                                            
Art. 3. Se aprobă asigurarea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 

precum și contribuţia proprie din costurile eligibile (2%), în sumă de  4,054.64 lei. 

 

Art. 4. Reprezentantul legal al Comunei Pesac este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul 

Toma Cornel. 

 

Art. 5. Beneficiarul Proiectului este Comuna Pesac, spre folosință Școala Gimnazială „Maria 

Brindea” Comuna Pesac. 

 

Art.6. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

         INIȚIATOR             AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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