ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Hotărârea nr. 35/2018
Privind aprobarea implementării proiectului –
”Dotarea cabinetului de informatică cu calculatoare și aparatură electronică la
Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș, judetul Harghita”
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 30 martie 2018 ;
Având în vedere:
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, respectiv
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.9/25/2018, comisia de specialitate învăţământ,
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia
mediului, nr.9/24/2018, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr. 9/23/2018 ;
-referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr.7/58/2018 privind
aprobarea implementării proiectului –Dotarea cabinetului de informatică cu calculatoare
și aparatură electronică la Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș,
judetul Harghita;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș,
judetul Harghita nr.7/59/2018, privind aprobarea implementării proiectului –Dotarea
cabinetului de informatică cu calculatoare și aparatură electronică la Școala Gimnazială
”Dumitru Gafton” din comuna Gălăuțaș, judetul Harghita;
-O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală, cu
modificările și completările ulterioare; Subprogramul Modernizarea satului romanesc,
Domeniul realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare a unităților de învățământ
preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și
alte unități de învățământ preuniversitar, înființate conform legii;
-Ordinul nr. 1851/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
-Hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton”
Gălăuțaș, privind necesitatea și oportunitatea finanțării Dotării Cabinetului de infirmatică cu
calculatoare si aparatură electronică” nr. 30/2018
-Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea finanțării dotării cu
echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și
dotări independente pentru Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton” Gălăuțaș, din comuna
Gălăuțaș, judetul Harghita ;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin.4 lit.d) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă implementarea proiectului ”Dotarea cabinetului de
informatică cu calculatoare și aparatură electronică la Școala Gimanzială ”Dumitru
Gafton” din comuna Gălăuțaș, judetul Harghita”, prin Programul Național de
Dezvoltare Locală- Subprogramul Modernizarea satului romanesc, Domeniul realizare/
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extindere/ reabilitare/ modernizare/ dotare a unităților de învățământ preuniversitar,
respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de
învățământ preuniversitar, înființate conform legii.
(2) Prin proiectul de dotare se are în vedere oferirea de șanse egale tuturor
elevilor școlii, având acces la informație, utilizând mijloacele moderne. Datorită situației
economice precare din mediul rural, elevii nu beneficiază de acces la informație din lipsă
de calculatoare performante, deși școala este racordată la rețeaua de internet,
calculatoarele existente au o vechime de peste 10 ani astfel, utilizarea acestora a devenit
tot mai dificilă odată cu trecerea anilor.
(3) Implementarea unui astfel de proiect în Școala Gimnazială ”Dumitru Gafton”, va
aduce noi oportunități atât pentru cadrele didactice ale acestei școli cât și pentru elevi,
accesul la informație le va permite elevilor integrarea în societatea de azi și de mâine.
(4)Obiectivele vizate prin acest proiect :
-Implicarea tuturor beneficiarilor în cadrul acestui proiect
-Asigurarea unui spațiu funcțional
-Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului
-Utilizarea metodelor și mijloacelor moderne în vederea optimizării procesului
intructiv - educativ.
-Formarea abilităților și capacităților de utilizare a mijloacelor tehnice.
-Creșterea șanselor de integrare pe piața muncii.
(5)In urma acestor dotări sunt propuse următoarele activități:
- ”Accesul la informație – o poartă spre viitor”.
- ”Și tu ai dreptul la informare”.
- ”Dezvoltarea activităților și deprinderilor tehnice”.
- ”Șanse egale pentru toți - Campanie de promovare a proiectului”.
6.Esalonarea proiectului
Intreaga investitie este esalonata într-un singur an (anul I).
6. Sursele de finantare: Programul Național De Dezvoltare Locală, bugetul local,
alte resurse financiare.
Art.2. Se ia act de valoarea estimată a proiectului de dotare, în sumă de 80.000 lei
cu TVA inclus .
Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autorităţilor interesate, respectiv primarului comunei Gălăuțaș, compartimentului
contabilitate și Instituției Prefectului-județul Harghita.
Gălăuțaș, la 30 martie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Rugină Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

