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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aferenti obiectivului de investiţii 

”Echipamente IT în școlile din Comuna Domnești”

Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședință de lucru

 
Având în vedere:

 Referatul de aprobare al primarului comunei Domnesti;
 Referatul de specialitate al Comp. Achizitii Publice-Investitii;
 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești.

În conformitate cu prevederile:
  Ordinului  nr.  1186/2020  pentru  modificarea  si  completarea  Ghidului  Solicitantului

aferent  Actiunii  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, Axa proritara 2 Tehnologia informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o
economie digitala competitiva;  Prioritatea de investitii  2C – Consolidarea aplicatiilor
TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate Obiectiv specific
OS  2.4-  ,, Creşterea  gradului  de  utilizare  a  Internetului”,  Programul  Operational
Competitivitate  2014-2020  aprobat  prin  ordinul  ministrului  fondurilor  europene  nr.
2397/2018, cu modificarile ulterioare;

 art.  44  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

  art. 129, alin. (2), lit. b), alin (1) și alin. (4) lit d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,

În temeiul art. 139 alin (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) litera a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea proiectului  ,,Echipamente IT în școlile din Comuna Domnesti”. Proiectul va fi
depus în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei
şi  Comunicaţiilor  (TIC)  pentru  o  economie  digitală  competitive,  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, Apelul 2.

Art.2 Aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai  proiectului  ”Echipamente  IT în  școlile  din
Comuna Domnesti”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 960.260,02 lei, 
b) Durata de implementare a proiectului: 8 de luni. 

 



Art.3 Aprobarea  proiectului  “Echipamente  IT  în  școlile  din  Comuna  Domnesti”, în  vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, 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, Apelul 2..

Art.4 Aprobarea valorii totale a proiectului “Echipamente IT în școlile din Comuna Domnesti”, în
cuantum de 960.260,02 lei (inclusiv TVA).

Art.5 Aprobarea  contribuției  proprie  în  proiect  de  27.130  lei,  reprezentând  achitarea  tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,
în cuantum de 18.662,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Echipamente IT în școlile din
Comuna Domnesti”.

Art.6 Aprobarea sumelor  reprezentând cheltuieli  conexe ce  pot  apărea pe  durata  implementării
proiectului “Echipamente IT în școlile din Comuna Domnesti”, pentru implementarea proiectului în
condiții optime, sa se asigure din bugetul local.

Art.7 Aprobarea  asigurarii  tuturor  resurselor  financiare  necesare  implementării  proiectului  în
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.8 Aprobarea imputernicirii  unei  persoane să semneze toate  actele  necesare şi  contractul  de
finanţare în numele comunei Domnesti.

Art.9 Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate, va aduce la îndelinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.10 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



Referat de aprobare

Având în vedere: 

 raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  Achiziții  Publice  si  Investiții  privind
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti biectivului de investitii:
”Echipamente IT în școlile din Comuna Domnesti”

 prevederile H.G. nr.  907/2016 privind etapele de elaborare şi  conţinutul-cadru al
documentaţiilor  tehnico  -  economice aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investiţii
finanţate din fonduri publice;

 prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin (1) și alin. (4) lit d) din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

        Este necesara aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obtinerea finantarii si
asigurarea desfășurării  în bune condiţii a procesului educaţional atât pentru elevi, cât şi
pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-
2.

       Dotarea cu echipamente mobile IT pentru participarea la cursuri on-line, dar si cu
echipamente/dispozitive IT a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din comuna
Domnesti vor asigura desfasurarea cursurilor intr-un mod eficient.

     Conform celor de mai  sus,  propun spre dezbatere și  aprobarea Consiliului  Local
Domnești,   prezentul  Proiectul  de  Hotărâre  in  vederea   aprobarii  indicatorilor  tehnico-
economici  aferenti  obiectivului  de  investiţii  ”Echipamente  IT  în  școlile  din  Comuna
DOMNESTI”

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea accesării finanțării pentru echipamente mobile prin proiectul 

”Echipamente IT în școlile din Comuna Domnesti”

  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 orașului.

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 una dintre măsurile adoptate prin ”ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din
24 august 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”  se  referă  la
asigurarea accesului  elevilor  la  procesul  de învățare în  mediul  on-line.  În  acest  sens,
măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei
informației  de  tipul  tabletelor  școlare,  precum  și  a  altor  echipamente/dispozitive
electronice, astfel  încât  orele de pregătire din timpul  activităților  didactice să se poată
desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi,
precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar



pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare
procesului de învățământ.

Această măsură vizează interesul strategic național, acela de a asigura în bune condiții
desfășurarea  activităților  didactice  în  anul  școlar  2020-2021,  respectiv  de  a  asigura
desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație. 
Modificările  legislației  în  vigoare  pot  conduce  la  modificarea  prevederilor  ghidului
solicitantului.

Atingerea rezultatelor

Intervenţiile legate de TIC în educație vor viza dotarea elevilor cu echipamente mobile din
domeniul  tehnologiei  informației  de  tipul  tabletelor  școlare  precum  și  a  altor
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-
line astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul
școlar 2020-2021.

Activități eligibile

1. Achiziția  de  echipamente  de  tipul  tabletelor  școlare  precum  și  a  altor
echipamente/dispozitive electronice;

2. Activități  necesare  informării  şi  publicității  proiectului  -  conform  prevederilor
Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;

3. Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanță pentru:

a. elaborarea  tuturor  documentaţiilor  necesare  depunerii  proiectului  (inclusiv
scrierea Cererii de finanţare);

b. managementul  proiectului,  inclusiv  elaborarea  documentaţiilor  necesare
implementării  proiectului,  servicii  pentru  realizarea  achiziţiilor  publice
(elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică);

4. Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului.

Grup țintă

Elevii  şi  cadrele  didactice  din  învățământul  preuniversitar  selectați/stabiliți  de  către
solicitant. De asemenea, se are în vedere şi dotarea claselor din unitățile de învățământ
preuniversitar cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line. 
Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta în dotarea unitatilor de învatamânt preuniversitar
de stat din comuna Domnesti, cu echipamente mobile IT pentru participarea la cursuri on-
line, dar si cu echipamente/dispozitive IT cu scopul îmbunatatirii continutului digital si a
infrastructurii TIC si pentru cresterea gradului de utilizare a internetului în contextul crizei
sanitare  generate  de  SARS  COV-2.  Prin  dotarea  unitatilor  de  învatamânt  solicitantul
contribuie la indicatorul de rezultat al programului.

Obiectivele specifice ale proiectului

Dotarea  Institutiilor  de  invatamant  cu  echipamente/dispozitive  IT,  necesare  pentru
participarea la cursuri on-line 



Rezultate asteptate

Dotarea  cu  echipamente  mobile  IT  pentru  participarea  la  cursuri  on-line,  dar  si  cu
echipamente/dispozitive IT a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din comuna
Domnesti.

 Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 960.260,02 lei
 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile, inclusiv TVA: 933.130,02 lei
 Valoarea totală a contributiei proprii, inclusiv TVA: 18.662,60 lei
 Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA: 27.130 lei
 Durata de implementare a proiectului este de 8 luni de la data semnării contractului

de finanțare.

Intocmit,
Comp. Achizitii Publice-Investitii
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