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  HOTĂRÂREA NR. 16 /2021 

 
privind implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

UAT Comuna Gălăuțaș cu echipamente și dispozitive electronice, în contextul evoluției 
epidemiologice a virusului SARS-CoV-2” 

 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita,  întrunit în ședința ordinară din data 
de 25 ianuarie 2021; 

 

 
Având în vedere: 
 
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Gălăuțaș, nr. 7/11/11.01.2021, în calitatea sa 

de inițiator; 
 - Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 7/12/11.01.2021; 
 -Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat cu modificările și completările 
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
 - art. 20, alin. (1) lit. h) și j),  art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 -Ținând seama de :  
- O.U.G. 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, cu 
modificări și completări ulterioare; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

-Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia 
informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital comptetitivă, acțiunea 2.3.3-
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrasctructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-

sănătate și e-cultură, secțiunea e-educație, publicat pe site-ul www.mf.gov.ro.  
 - prevederile art. 7  alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;  

 - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  - Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 
  -Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 8/43/2021, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 
8/42/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
servicii şi comerţ, nr. 8/41/2021; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. 2 lit d) și alin. 7 lit a) și alin. (14), art. 139 
alin. (1)1 și alin. (3) lit d), art. 196 alin. (1) lit a), art. 197 și din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

http://www.mf.gov.ro/


 
 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ  

                                                                                                                                     
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din UAT Comuna Gălăuțaș cu echipamente și dispozitive electronice, în 
contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2”, în vederea depunerii acestuia 

pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- 

Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitivă, acțiunea 
2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, 
e-sănătate și e-cultură- secțiunea e-educație. 

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului ” Dotarea unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Gălăuțaș cu echipamente și dispozitive 
electronice, în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2” , conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă derularea și efectuarea de cheltuieli adiționale, din bugetul local al 
Comunei Gălăuțaș, în vederea propunerii spre achiziționare a următoarelor echipamente și 
dispozitive: 

o Tablete –63 buc 
o Laptop – 18 buc 

o Camere web videconferință – 13 buc 
o Proiector – 13 buc 

o Ecran de proiecție – 13 buc 
o Tablă interactivă – 13 buc 
o Router wireless – 6 buc 

o Servicii consultanță – 1 buc 
o Materiale de publicitate – 155 buc 

 
Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din UAT Comuna Gălăuțaș cu echipamente și dispozitive electronice, în 
contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2”,  în cuantum de 333.485 lei, 
inclusiv TVA. 

 
Art. 5. Sumele necesare efectuării de cheltuieli adiționale, conform proiectului, care se 

încadrează ca fiind neeligibile, vor fi suportate din bugetul local al comunei Gălăuțaș. 
 
Art. 6. Se va asigura contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și cofinanțarea procentuală din valoarea eligibilă a 
proiectului, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, preum și demararea 
procedurilor de includere în buget. 

 
Art. 7. (1) Se împuternicește domnul ȚĂRAN RADU, primarul comunei Gălăuțaș, să 

semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele comunei Gălăuțaș. 
(2) Reprezentantul legal al comunei Gălăuțaș în relația cu Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru derularea 

Proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din UAT Comuna 
Gălăuțaș cu echipamente și dispozitive electronice, în contextul evoluției epidemiologice a 
virusului SARS-CoV-2”, este primarul acesteia, care potrivit legii, are dubla calitate de autoritate 
publică executivă a administrației publice locale și de ordonator principal de credite. 
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Art. 8.  Primarul Comunei  Gălăuțaș, cu efortul susținut din partea personalului din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Gălăuțaș și prin contractarea unor servicii 

auxiliare de specialitate în domeniul consultanței, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 9.  Prezenta se comunică  de către secretarul general al comunei :  
 Primarului Comunei Gălăuțaș;  

 Compartimentului Contabilitate; 

 Instituției Prefectului-Județul Harghita; 
 iar publicarea pe pagina web a primăriei-secțiunea Monitorul Oficial Local. 

  
Gălăuțaș, la 25 ianuarie 2021  
 
 
  
Președinte de ședință,     Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                  Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
   ………………………                               ………………………     
        Ioan ȚĂRAN               Monica-Camelia MORAR 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri locali în funcție:   11 
Consilieri locali prezenți:  11 
Nr. voturi pentru:  11 

Nr. voturi împotrivă:  0 

Nr. voturi abținere:  0 
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