
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

                               

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 privind aprobarea accesării finanțării pentru echipamente IT necesare desfășurării
procesului educațional în mediul online, prin proiectul ”Dotarea unitatilor de invatamant

din 
comuna Domnesti cu echipamente de protectie si dispozitive medicale”

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti, întrunit în şedinţă de lucru

 Având în vedere:
 Centralizatorul cu echipamente de protecție și dezinfectanți;
 Referatul de aprobare al Primarului comunei Domnesti;

 Raportul de specialitate al Comp. Achizitii Publice-Investitii.
In conformitate cu prevederile:

 Ordonanței  de  Urgență  nr.144/2020  privind  unele  măsuri  pentru  alocarea  de  fonduri
externe  nerambursabile  necesare  desfășurării  în  condiții  de  prevenție  a  activităților
didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus
SARS-Cov-2;

 Ghidului solicitantului aferent „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru  perioada  de programare  2014-2020,  precum și  pentru adoptarea  unor
măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID -19;

 Legii nr 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 art 10, art 13 ,art. 75 alin. (1) litera b), art. 84 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 87 alin. (1), (2),

și (5), art. 96, alin. 1-4, art. 105 alin. (1), art. 106 alin.(1) și alin.(3), art. 110 alin.(1), art.
129 alin. (1) și (2) litera d), art.129, alin.(7), lit.a  și art.154 alin.(1) - (3) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 art.5 alin.(3), art.11, 12, 14 alin (2) și (4), art.16 alin (1), art.20 alin.(1) lit. e, h, i, k, art.21
–  art  23  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale, republicată,   cu
modificările și completările ulterioare;

 art.  7  pct.  13 din  Legea  nr  52/2003 privind  transparența   decizională,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

 art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României;
 Strategia de dezvoltare durabila a comunei Domnesti 2017 – 2027,

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin (1) coroborate cu art. 196 alin. (1) litera a), art. 197 alin. (1),
(2), (4) , (5) și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se  aprobă  accesarea  finanțării  pentru  echipamente  de  protecție  personală  și  dezinfectanți
necesare  desfășurării  procesului  educațional,  prin  proiectul  ”Dotarea  unitatilor  de invatamant  din
comuna Domnesti  cu echipamente de protectie  si  dispozitive medicale”.  Proiectul  va fi  depus în
cadrul  Programul  Operațional  Infrastructură  Mare,  Axa  Prioritară  (AP)  9  Protejarea  sănătății
populației  în  contextul  pandemiei  cauzate  de  COVID-19,  Obiectivul  specfic  (OS)  9.1  Creșterea
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capacității  de  gestionare  a  crizei  sanitare  COVID-19,  Consolidarea  capacității  unităților  de
învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2.
Art.2 Se aprobă lista echipamentelor pentru care se solicită finanțare, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Domnesti
cu echipamente de protectie si dispozitive medicale” în cuantum de 2.762.940,60 lei.
 
Art.4  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, după cum urmează:

a) Valoarea totală a invetiției, inclusiv TVA: 2.762.940,60 lei;
b) Durata de implementare a proiectului: 7 luni.

Art.5  Asigurarea sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot să apară pe parcursul perioadei
de evaluare și a perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului se vor asigura din bugetul
local al unitații administrativ teritoriale a comunei Domnesti.

Art.6 Se împuternicește domnul primar Ghita Ioan Adrian, să semneze toate documentele necesare
aplicării proiectului, precum și a contractului de finanțare în cazul câștigării acestuia.
 
Art.7 Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate, va aduce la îndelinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.8 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform competențelor, prin grija
secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                        /Secretar general comună,  
                                                                                                         Cojocaru Bogdan Marius
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea accesării finanțării pentru echipamente de protecție personală și

dezinfectanți, prin proiectul ”Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Domnesti cu
echipamente 

de protectie si dispozitive medicale”

  Administrația  publică  locală  din  unitățile  administrativ  -  teritoriale  se  organizează  și
funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice din Codul administrativ și  al
principiilor generale prevăzute în Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei
locale și a principiilor specifice, respectiv acela al autonomiei locale.

 Autonomia locală se exercită de autoritățile administrației publice locale.
 Autonomia  locală  este  numai  administrativă  și  financiară,  fiind  exercitată  pe  baza  și  în

limitele prevăzute de lege.
 Autonomia locală privește organizarea, funcționarea, competența și atribuțiile autorităților

administrației publice locale, precum și gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparțin comunei.
Autonomia locală garantează autorităților administrației publice locale dreptul ca, în limitele

legii, să aibă initiative în toate domeniile, cu excepția celor date în mod expres în competența altor
autorități publice.

Unitățile administrativ - teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritățile
administrației  publice  locale  le  stabilesc,  le  administrează  și  le  utilizează  pentru  exercitarea
competenței și atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii.

Unitățile  administrativ  -  teritoriale  sunt  persoane  juridice  de  drept  public,  cu  capacitate
juridică deplină și patrimoniu propriu.

Unitățile administrativ - teritoriale sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de
înregistrare fiscal și ale conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unitățile
bancare.

Unitățile administrativ - teritoriale sunt titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din
contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea
sunt parte, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

Consiliul  local are inițiativă și hotărăște,  în condițiile legii,  în toate problemele de interes
local,  cu  excepția  celor  care  sunt  date  prin  lege  în  competența  altor  autorități  ale  administrației
publice locale sau centrale.

 Una dintre prioritățile Consiliului Local al comunei DOMNESTI este educația. Conform
aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares(2020) 1847818 privind inițiativa
de investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusului SARS-Cov-2, Comisia Europeană propune
mobilizarea fondurilor aferente politicii  de coeziune pentru a răspunde într-o manieră flexibilă  la
nevoile în contextual pandemiei în sectoarele cele mai afectate.

       Desfăşurarea de activităţi didactice în anul şcolar 2020/2021 presupune o serie de măsuri
necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru
cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita
o  creştere  rapidă  a  infecţiei  cu  coronavirus,  dar  şi  pentru  a  crea  condiţiile  necesare  desfăşurării
activităţilor didactice.

În acest sens Comuna  DOMNESTI va accesa o finanțare pentru echipamente de protecție
personală  și  dezinfectanți  necesare  pentru  predarea  lecțiilor  prin  aplicarea  în  cadrul  POIM  a
proiectului: ,, Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Domnesti cu echipamente de protectie si
dispozitive medicale”. 

Obiectivul  general  al  proiectului  este   asigurarea  neîngrădită  a  accesului  la  educație  a
elevilor din Comuna  DOMNESTI.
              Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

- Îmbunătățirea dotării unităților de învățământ preuniversitar din Comuna  DOMNESTI cu
echipamente de protecție  personală și dezinfectanți  necesare cadrelor didactice  și elevilor pentru
desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ;
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- Asigurarea condițiilor de distanțare socială în vederea evitării infectării cu virusul SARS-
CoV-2, atât a elevilor și cadrelor didactice, cât și a întregii comunități a comunei DOMNESTI, fiind
evitată astfel răspândirea virusului.
 

Valoarea totală a proiectului este de 2.762.940,60 lei cu TVA, din care:
- Valoare eligibilă: 2.762.940,60 lei
- Finanțare nerambursabilă: 2.762.940,60 lei

            Valoarea maximă a finanțării acordate pentru costurile eligibile este de 100%, prin urmare
contribuția eligibilă minimă a comunei DOMNESTI este de 0%.

Durata  de  implementare  a  proiectului  este  de  7  luni  de  la  data  semnării  contractului  de
finanțare.

Vă  rugăm  să  analizați  oportunitatea  accesării  finanțării  pentru  echipamente  de  protecție
personală  și  dezinfectanți,  necesare  desfășurării  procesului  educațional,  prin  proiectul „Dotarea
unitatilor de invatamant din comuna Domnesti cu echipamente de protectie si dispozitive medicale”.

Compartimentul de resort,
-------------------------
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea accesării finanțării pentru echipamente de
protecție personală și dezinfectanți necesare desfășurării procesului

educațional, prin proiectul ”Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Domnesti cu
echipamente de protectie si dispozitive medicale”

Având în vedere:
 Situația actuală la nivel național și local  privind răspândirea virusului SARS-CoV-2;
 Lista echipamentelor de protecție personală și dezinfectanți pentru care se solicită finanțare,

propuse de către unitățile de învățământ din Comuna  DOMNESTI; 
 Prevederile  Ordonanței  de  Urgență  nr.144/2020  privind  unele  măsuri  pentru  alocarea  de

fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții  de prevenție a activităților
didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție  cu coronavirus
SARS-Cov-2

 Prevederile  din  Legea  nr  1/2011  a  educației  naționale,  cu  modificările  și  completările
ulterioare ;

 Prevederile art 10, art 13 ,art. 75 alin. (1) litera b), art. 84 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 87 alin.
(1), (2), și (5), art. 96, alin. 1-4, art. 105 alin. (1), art. 106 alin.(1) și alin.(3), art. 110 alin.(1),
art. 129 alin. (1) și (2) litera d), art.129, alin.(7), lit.a  și art.154 alin.(1) - (3) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Prevederile art.5 alin.(3), art.11, 12, 14 alin (2) și (4), art.16 alin (1), art.20 alin.(1) lit. e, h, i,
k , art.21 – art 23 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată,  cu
modicările și completările ulterioare;

 Prevederile art. 7 pct. 13 din Legea nr 52/2003 privind transparența  decizională, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

Desfăşurarea de activităţi didactice în anul şcolar 2020/2021 presupune o serie de măsuri
necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi pentru
cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita
o  creştere  rapidă  a  infecţiei  cu  coronavirus,  dar  şi  pentru  a  crea  condiţiile  necesare  desfăşurării
activităţilor didactice.

Comuna  DOMNESTI va accesa o finanțare pentru  echipamente de protecție personală și
dezinfectanți necesare desfășurării procesului educațional, prin proiectul ” Echipamente de protecție
personală și dezinfectanți pentru unitățile de învățământ din Comuna  DOMNESTI”.
               
     Valoarea totală a proiectului este de 2.762.940,60 lei cu TVA, din care:

- Valoare eligibilă: 2.762.940,60 lei
- Finanțare nerambursabilă: 2.762.940,60 lei

Tinand cont de cele de mai sus, propun Consiliului Local spre dezbatere și aprobare proiectul
de hotărâre in forma prezentata.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian
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