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                                                                                            Hotărârea a fost adoptată 

cu 

                                         votul  a   14  consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.142 

privind aprobarea proiectului "Achiziționarea de echipamente IT în vederea 

desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2” SMIS 144153 și a 

cheltuielilor legate de proiect, accesat în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate, Axa prioritară 2- Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 

Investiții 2c.-Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-

incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4-Creșterea gradului de 

utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-

cultură-SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui; 

Având în vedere: 

• Referatul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare Europenă și 

Relații Internaționale nr.  10746 din  10.05.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr. 10747 din  

10.05.2021 privind aprobarea proiectului "Achiziționarea de 

echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în 

contextul SARS-COV-2” SMIS 144153 și a cheltuielilor legate de 

proiect, accesat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa 

prioritară 2- Tehnologia Informației și Comunicațiilor(TIC) pentru o 

economie digitală competitivă, Prioritatea de Investiții 2c.-Consolidarea 

aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, 

e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4-Creșterea gardului de utilizare a 

Internetului, Acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e-incluziune, e-

sănătate și e-cultură-SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE; 

• Raportul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare Europenă și 

Relații Internaționale nr.   10748 din 10.05.2021; 
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• Avizul nr.53 din 12.05.2021 a Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 

• Avizul nr. 33 din 12.05.2021 a Comisiei pentru amenajarea teritoriului 

si urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, 

realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura; 

• Avizul nr. 48 din 12.05.2021 a Comisiei de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

• Avizul nr. 23 din 12.05.2021 a Comisiei pentru invatamant, culte, 

cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia 

copilului, familie; 

• Avizul nr.10 din 12.05.2021 a Comisiei de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organigrame similare, relatii 

externe ; 

În conformitate cu prevederile art,129 alin(2) lit.b) și alin.(4) lit.e) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art.139 alin(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1.Se aprobă proiectul cu finanțare europeană nerambursabilă 

"Achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în 

contextul SARS-COV-2” SMIS 144153 și a cheltuielilor legate de proiect, accesat 

în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2- Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea 

de Investiții 2c.-Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-

incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4-Creșterea gardului de 

utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-

cultură-SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE; 

 

            Art.2.(1) Se aprobă Valoarea totală a proiectului "Achiziționarea de 

echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-

COV-2” SMIS 144153: 7.793.474,70 lei inclus TVA, din care valoare total eligibilă a 

proiectului este de 7.793.474,70  lei inclus TVA. 

             (2) Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum 

de 155.869,51 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Achiziționarea de 

echipamente IT în vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-

COV-2” cod SMIS 144153. 



  (3) Se aprobă bugetul proiectului “Achiziționarea de echipamente IT în 

vederea desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2” cod SMIS 

144153, conform  anexei la prezenta. 

            Art.3.Sumele rasprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului “Achiziționarea de echipamente IT în vederea 

desfășurării activităților școlare în contextul SARS-COV-2” cod SMIS 144153, 

pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigură din bugetul local. 

 Art.4.Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structural, inclusive suportarea din bugetul propriu al  corecțiilor ce pot fi 

identificate în procedura de verificare a achiziției. 

 Art.5.  Se împuternicește Primarul Municipiului Huși, domnul Ciupilan Ioan, 

să semneze toate documentele necesare și contractul de finanțare în numele 

Municipiului Huși. 

 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Huși. 

 

 

                                                                                                     HUŞI  ,  14 mai  2021                                                                           
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                     Contrasemnează pentru legalitate , 

            Ioan Iacob                                                                            Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


