
  
                                       

                                 
                           

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  2 din 12.01.2021 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;  

e) solicitarea de clarificări nr. 1 in faza de evaluare de modificare a valorii tabletelor la 250 
euro fără TVA;  
 

    luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 12 din 01.02.2022 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
485 din 01.02.2022 ; 

b) raportul compartimentului implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile, 
înregistrat sub nr. 486  din 01.02.2022 ;  

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. – Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 12.01.2021 privind 
aprobarea implementării proiectului ”TIC pentru copiii din Horodniceni” și aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului se modifică și va avea următorul cuprins:  
    „Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 540.058,88 lei cu TVA (din care 98% 
respectiv 529.257,71 lei finantare nerambursabila și 2% respectiv 10.801,17 lei cofinantare),  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 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE    

  



(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. 2. - Anexa nr. 1 „Indicatorii tehnico - economici ai investiției TIC pentru copiii din 

Horodniceni” la Hotărârea Consiliului Local nr.  2 din 12.01.2021 privind aprobarea implementării 
proiectului ”TIC pentru copiii din Horodniceni” se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta 
hotărâre.  
 

Art. 3. - 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/. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 10 februarie 2022 
Nr. 13         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 

data de 10.02.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu un număr de: 12 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0,,abțineri,, din numărul total de 

13 consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la ședință. 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
 

 
 ……………….…………………… 
C o n s t a n t i n  N E A M Ț U   

Contrasemnează pentru legalitate : 
Secretarul general al comunei Horodniceni, 

 
….…………………………............... 

Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/


Anexa la H.C.L. nr. 13 din 10 februarie 2022 
 

Indicatorii tehnico - economici ai investiției TIC pentru copiii din Horodniceni 
 

1 2 4.000 5 6=4*5 7 8 9

I.
Costurile investiţiilor în active corporale şi

necorporale

1 Tableta 1207.950 100 120,795.00
22951.05 140,871.13

2

3

4

5

6

7

1 Laptop 3045.252 27 82,221.80 15622.14 95,887.06

2
Camera web 

videoconferinta
2030.168 18 36,543.03

6943.18 42,616.49

3
sistem 

desktop+monitor
2842.235 11 31,264.59

5940.27 36,460.76

4 Proiector 2030.168 11 22,331.85 4243.05 26,043.40

5 Ecran proiectie 812.067 11 8,932.74 1697.22 10,417.36

6 Tabla interactiva 8120.672 18 146,172.10 27772.70 170,465.90

n

1

2

3

n

II. Cheltuieli cu servicii de consultanţă

1 consultanta 4201.680 1.00 4,201.68 798.32 4,900.00

III.

Cheltuieli de informare şi publicitate - 

conform prevederilor Manualului de 

Identitate Vizuală și tabelului referitor la 

cheltuieli de informare și publicitate

1
anunt in presa la 

inceputul proiectului
252.100 1.00 252.10

47.9 294.00

2
anunt in presa la 

finalul proiectului
252.100 1.00 252.10

47.9 294.00

3 autocolante 4.000 216.00 864.00 164.16 1,007.60

TOTAL GENERAL 453,830.99 540,058.88 86,227.89 529,257.71

serviciu / 

set / 

pachet / 

buc.

389,684.67

CATEGORII DE CHELTUIELI

ELIGIBILE (inclusiv TVA aferent în condiţiile în 

care TVA nu poate  fi recuperat*)

Achiziţionarea de hardware TIC  respectiv 

tablete pentru uz școlar cu acces la internet

Pret unitar 

fara TVA
Denumire achizitie

3

Val. totala 

eligibilă incl. TVA 

(Lei) *

5,000.00

143,746.05

III.1

buc.

Cheltuieli de informare şi publicitate - 

conform prevederilor Manualului de 

Identitate Vizuală și tabelului referitor la 

cheltuieli de informare și publicitate

serviciu / 

set / 

pachet / 

buc.

1,628.16

cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN 

necesară pentru implementarea aplicației de 

proiect;

buc.

II.1

Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru 

elaborarea tuturor documentaţiilor necesare 

depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii 

de finanţare)

I.1

buc.

Valoare TVA

II.2

Cheltuieli cu servicii de consultanţă în 

domeniul managementului proiectului, 

inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare 

implementării proiectului şi/sau servicii de 

asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor 

publice (elaborarea documentaţiei de 

atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică)

serviciu / 

set / 

pachet / 

buc.

Rata 

cofinantare 

functie de  

solicitant

TotalCantNr. Crt

I.3

UM

I.2

Achiziţionarea de hardware TIC  respectiv 

echipamente/dispozitive electronice necesare 

desfășurării activității didactice în mediu on-

line

 
 

Președinte de ședință,                                                                 Secretar general,  


