
  
                                       

                                 
                           

privind aprobarea implementării proiectului ”TIC pentru copiii din Horodniceni” și 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

 
  Având în vedere: 

a) prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

b) prevederile Ordinului nr. 4135 din 21.04.2020 privind privind aprobarea Instrucțiunii pentru 
crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-
line,  

c) prevederile OUG nr. 144 din 24 august 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, 

d) prevederile art. 129  alin (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

    luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 2 din 04.01.2021 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
24 din 04.01.2021 ; 

b) raportul compartimentului implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile, 
înregistrat sub nr. 25  din 04.01.2021 ;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism și al comisiei de specialitate nr.3 pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din 
cadrul Consiliului local Horodniceni.  
 
    în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea ”TIC pentru copiii din Horodniceni”, depus spre 
finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – 
Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 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, cu scopul de a crea condițiile necesare desfășurării 
activității didactice și de a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, în contextul crizei 
pandemice create de SARS-CoV-2. 

 
Art. 2.  Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 516.079,67 lei cu TVA (din 

care 98% respectiv 505.758,07 lei finantare nerambursabila și 2% respectiv 10.321.6 
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lei cofinanțare) în scopul sprijinirii unității de învățământ, pentru dotarea/completarea dotării cu 
echipamente informatice de tipul tablete cu conexiune la internet, precum și a altor tipuri de 
echipamente IT (laptopuri, table interactive, sistem desktop și monitor, videoproiector, ecran 
proiecție, router) necesare derulării activității didactice, în funcție de necesitățile identificate în 
cadrul unității de învățământ și comunicate de către directorul scolii. 

 
Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-financiari pentru investiția ”TIC pentru copiii din 

Horodniceni”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 
 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al 
comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
CONSILIER LOCAL,  

 
 ……………….…………………… 

V i c t o r  M I H A I   
Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

HORODNICENI , 
 

….…………………………............... 
Luiza-Maria MITROFAN  
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