
 

PROIECT  

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

Avizat                                                                                                                          

SECRETAR 

Davidoiu Ionut 

 H O T A R A R E  

privind procurarea de echipamente informatice cu conectare la internet (tablete) in 

functie de nevoile identificate de directorul unitatilor scolare situate pe raza UAT 

Bezdead 

 

         Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

ordinară din data de 28.05.2020 

 

                Avand in vedere: 

- raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr. 3654 din 11.05.2020; 

- adresa Scolii Gimnaziale ,,Grigore Radulescu” Bezdead, inregistrata sub nr. 

3625 din 11.05.2020; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- prevederile art. 3, lit. c), d), e), f) şi q) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale, cu 

modificărileşi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- prevederile art. 38, alin. 1 din Legea  nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile art. 10 din ANEXA 3 la HG nr. 394/2020 privind declararea stării 

de alertă  

şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

- prevederile art. 1 din   Ordinul comun  nr. 4266/840/2020 pentru punerea în 

aplicare a  

măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe 

teritoriul României emis de MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII si 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII; 

- prevederile Ordinului nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucţiunii pentru 

crearea 

şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line 

emis de MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII; 

 

                În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139, alin. (1), art. 140 

alin. (l), precum ale art. 243, alin. (l), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aproba procurarea unui numar de 20 de echipamente informatice cu 

conectare la internet (tablete), care vor fi distribuite elevilor fara posibilitati materiale, 

conform anexei, parte integranta din prezenta. 
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Art 2. Sumele necesare prevăzute la art. I vor fi utilizate din bugetul local al 

comunei Bezdead, județul Dambovita, capitolul 51.01.03 Administrație publică, prin 

abonament telefonie mobila. 

Art. 3. (1) Tabletele şi cartelele de internet didactic vor fi predate pe bază de 

proces verbal de predare-primire. 

           (2) Tabletele şi cartelele de internet vor fi folosite strict pentru procesul 

didactic și nu pentru alte activități pentru a se încadra în abonamentul lunar alocat, 

fără a face cost suplimentar. În cazul depășirii abonamentului lunar alocat, costul va fi 

suportat de reprezentantul legal al elevului. 

Art. 4. Cu înregistrarea și transmiterea prezentei hotărâri se obligă secretarul 

general al comunei, iar ducerea la îndeplinire se va face de către primarul comunei 

Bezdead prin compartimentele de specialitate.        

 

 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 
 


