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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 12 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA  NR.376 

privind aprobarea proiectului "ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE IT ÎN 

VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL SARS-COV-2” 

SMIS 142674  si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea  accesarii finantarii acestuia  
in cadrul  Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2- Tehnologia Informaţiei 

şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 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  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Huşi, județul Vaslui 

 

Având în vedere: 

 

• Referatul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale  nr.   21833    din  22.10.2020; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huși nr.  21834    

din 22.10.2020 privind aprobarea proiectului 

"ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE IT ÎN 

VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE 

ÎN CONTEXTUL SARS-COV-2” SMIS 142674  si a 

cheltuielilor legate de proiect, in vederea  accesarii finantarii 

acestuia  in cadrul  Programului Operațional Competitivitate, Axa 

prioritară 2- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

pentru o economie digitală competitivă, 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 
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în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE ; 

• Raportul Biroului de Management al Proiectelor, Integrare 

Europenă și Relații Internaționale nr.  21835   din 22.10.2020; 

• Avizul Comisiei juridice de disciplină, pentru administrație 

publică locală, apărare ordinii publice, respectarea drepturilor și 

libertăților cetățenești; 

• Avizul Comisiei de studii, prognoze și programe economico-

sociale, buget, finanțe, privatizare,servicii publice și comerț; 

• Avizul Comisiei de comunicare, integrare europeană, relații cu 

alte comisii locale sau organisme similar, relații 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; 

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

Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

    Art.1. Se aprobă proiectul "ACHIZIȚIONAREA DE 

ECHIPAMENTE IT ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 

ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL SARS-COV-2” SMIS 142674  si a 

cheltuielilor legate de proiect, in vederea  accesarii finantarii acestuia  in 

cadrul  Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2- Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 

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  

  Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului 

“ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE IT ÎN VEDEREA 

DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL SARS-

COV-2”  SMIS 142674    in suma de  7,962,789,64  lei inclus TVA, din care 

valoare total eligibilă a proiectului este de 7,962.789, 64  lei inclus TVA . 

                (2) Se aprobă contribuția proprie   de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului în suma  de 159.255,80 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 

"ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE IT ÎN VEDEREA 

DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL SARS-

COV-2” SMIS  142674    . 



    (3) Se aprobă bugetul proiectului "ACHIZIȚIONAREA DE 

ECHIPAMENTE IT ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR 

ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL SARS-COV-2”  SMIS   142674, conform  

anexei la prezenta . 

            Art.3. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata 

implementarii proiectului "ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE IT ÎN 

VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ÎN 

CONTEXTUL SARS-COV-2” SMIS 142674, pentru implementarea 

proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local. 

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

proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce 

pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

             Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Husi  , domnul  

Ciupilan Ioan,   să semeneze toate documentele necesare  accesarii finantarii şi 

contractul de finanţare în numele Municipiului Husi.                

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

Primarul municipiului Huși. 
 

 

                                                                                   HUŞI  ,  27 octombrie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

        Sergiu Boeru                                                                Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 
 


