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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 14 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR. 350 
pentru aprobarea accesarii unor finantari europene nerambursabile in cadrul 

Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru achizitionarea de 

echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete pentru 

uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line si in cadrul Programului 

Operațional Infrastructura Mare pentru achiziția de echipamente de protecție 

medicală, dezinfectanți 

 

 

      Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

      Avand in vedere: 

- Referatul Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si 

Relatii Internationale nr.18237/07.09.2020; 

-  Referatul de aprobare nr.18238/07.09.2020 pentru aprobarea accesarii 

unor finantari europene nerambursabile in cadrul Programului 

Operațional Competitivitate 2014-2020 - pentru achizitionarea de 

echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv 

tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor 

echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității 

didactice în mediu on-line, si in cadrul Programului Operațional 

Infrastructura Mare pentru achiziția de echipamente de protecție 

medicală, dezinfectanți; 

- Raportul de spcialitate al Biroului Managementul Proiectelor, Integrare 

Europeana si Relatii Internationale nr.18239/07.09.2020’ 

- Avizul Comisiei juridice si de dispciplina, pentru administratie publica 

locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

- Avizul Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale, 

buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

- Avizul Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, sanatate, 

munca, protective sociala, protectia copilului, familie; 
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- Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte 

consilii locale sau organigrame similar, relatii externe ; 

            In conformitate cu prevederile prevederile OUG nr.144 /2020 privind 

unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 

desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului 

scolar 2020-2021 in contextual riscului  de infectie cu coronavirus SARS-CoV-

2.; 

     In temeiul prevederilor art.139 alin. (3) si art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Adminitrativ; 

       

     HOTARASTE : 

 

 Art.1. Se aproba accesarea unor  finantari europene nerambursabile   in 

cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, pentru 

achizitionarea de echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, 

respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor 

echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în 

mediu on-line,  si in cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, pentru 

achiziția de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți. 

 

           Art.2.(1) Se aprobă  realizarea de documentatii tehnice  -consultanta 

tehnica de specialitate pentru realizarea, fundamentarea si depunerea 

cererii/cererilor de finantare in cadrul Apelurilor de proiecte ce se vor deschide 

pentru intervenția destinată achiziționării de echipamente/dispozitive electronice 

necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line din cadrul 

Programului Operațional Competitivitate si pentru interventia destinata 

achizitionarii de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți  in cadrul 

Programului Operațional Infrastructura Mare. 

           (2) Se aproba cuprinderea in bugetul local a sumei de 54.000., 00 lei , 

necesara achizitionarii serviciilor de consultanta tehnica de specialitate pentru 

realizarea, fundamentarea si depunerea cererii/cererilor de finantare in cadrul 

Apelurilor de proiecte mentionate la alin.1. 

           Art.3. Se împuterniceste  Primarul Municipiului Husi,  să semeneze toate 

documentele  necesare realizarii si depunerii  cererii/cererilor  de finantare 

pentru accesarea finantarilor stipulate la articolul 1 din prezenta. 

           Art.4.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

Primarul Municipiului Husi  .                                                                                                        
                                                                                 HUŞI  ,  11 septembrie   2020                                                                           
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