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H O T Ă R Â R E 

PRIVEȘTE: APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL 

CU TITLUL: 

„Dotarea cu echipamente TIC necesare pentru derularea activitătilor didactice în mediul on-line a 

unitătilor de învătământ preuniversitar din Comuna Bezdead, jud. Dâmbovita” 

 

 

PROIECT: „Dotarea cu echipamente TIC necesare pentru derularea activitătilor didactice în mediul 

on-line a unitătilor de învătământ preuniversitar din Comuna Bezdead, jud. Dâmbovita” 

Programul accesat: 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 

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 

Apel de proiecte nr. POC/882/2/4/ 

 

Consiliul Local al UAT Comuna Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în ședința 

extraordinară astăzi 26.11.2020   

 

Având in vedere: 

- referatul de aprobare cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 

„Dotarea cu echipamente TIC necesare pentru derularea activitătilor didactice în mediul on-line a 

unitătilor de învătământ preuniversitar din Comuna Bezdead, jud. Dâmbovita”, înregistrat cu nr. 

9127/26.11.2020; 

- raport de specialitate cu privire la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 

„Dotarea cu echipamente TIC necesare pentru derularea activitătilor didactice în mediul on-line a 

unitătilor de învătământ preuniversitar din Comuna Bezdead, jud. Dâmbovita”, înregistrat cu nr. 

9128/26.11.2020; 

- prevederile O.U.G. 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; 

- prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta; 

- prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020;   

- prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014 - 2020; 

- Legea nr. 273 / 2006 a finanțelor pubiice locale cu modificările si completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice   
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- Bugetul proiectului din cererea de finanțare; 

- Ghidul Programului 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, 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;  

- avizul tuturor comisiilor de specialitate. 

În temeiul prevederilor art 139 alin (3) lit. f) si art. 196 alin (l), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE 
 

ART 1. Se aprobă Proiectul cu titlul „Dotarea cu echipamente TIC necesare pentru derularea 

activitătilor didactice în mediul on-line a unitătilor de învătământ preuniversitar din Comuna 

Bezdead, jud. Dâmbovita”. 

 

ART.2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului cu titlul „Dotarea cu echipamente TIC necesare 

pentru derularea activitătilor didactice în mediul on-line a unitătilor de învătământ preuniversitar din 

Comuna Bezdead, jud. Dâmbovita” în cuantum de 433.290,01 lei (inclusiv TVA). 

 

ART. 3. Se aprobă valoarea totală eligibilă a Proiectului cu titlul „Dotarea cu echipamente TIC 

necesare pentru derularea activitătilor didactice în mediul on-line a unitătilor de învătământ 

preuniversitar din Comuna Bezdead, jud. Dâmbovita” in cuantum de 433.290,01 lei (inclusiv TVA).  

 

ART. 4. Se aprobă contributia proprie a UAT Comuna Bezdead în Proiectul cu titlul „Dotarea cu 

echipamente TIC necesare pentru derularea activitătilor didactice în mediul on-line a unitătilor de 

învătământ preuniversitar din Comuna Bezdead, jud. Dâmbovita” în cuantum de 8.665,80 lei 

(inclusiv TVA), reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului cu titlul „Dotarea 

cu echipamente TIC necesare pentru derularea activitătilor didactice în mediul on-line a unitătilor de 

învătământ preuniversitar din Comuna Bezdead, jud. Dâmbovita”, în condițiile rambursării/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale de către UAT Comuna Bezdead. 

 

Art. 6. Se aprobă finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe ce pot 

apărea pe perioada de implementare a proiectului. 

 

ART 7. Se împuternicește doamna Anghelescu Teodora reprezentant legal al U A.T. Comuna 

Bezdead să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A T. Comuna 

Bezdead. 

 

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul U.A.T. Comuna 

Bezdead, iar secretarul general o va comunica către instituțiile și persoanele interesate. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26.11.2020, cu număr de ...... voturi pentru, voturi 

abțineri.. ....., voturi împotrivă ............., din totalul de .... consilieri / membri prezenți. 

 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 


