
 
 

 

   
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii IT în învățământul 

preuniversitar din comuna Bucșani” 
și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință deîndată pe luna 

decembrie   2020,   având în vedere: 
 

-  oportunitățile de finanțare nerambursabilă prin Programul 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”,  Programul Operațional Competitivitate 
2014-2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018; 

- proiectul de hotarare nr. 10654/21,12,2020- initiat de primarul localitatii privind  
aprobarea proiectului “Dezvoltarea infrastructurii IT în învățământul preuniversitar din 
comuna Bucșani”și a cheltuielilor legate de proiect 

- raportul biroului CTIL-AP nr 10655/21.12.2020 –provind aprobarea proiectului  ; 
- prevederile O.U.G. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

neramburabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice 
aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu 
coronavirus SARS – CoV-2; 

- prevederile Ordinului Ministrului pentru Fonduri Europene nr. 1223/30.10.2020 pentru 
modificarea Ghidului Solicitantului – aferent Acțiunii 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate, 
și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, 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”, 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 aprobat prin Ordinul ministrului 
fondurilor europene nr. 2397/2018; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 , alin. (2), lit . ,,d” si alin. (7),lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ 

- avizul favorabil  nr.10675/22.12.2020 al comisiei de specialitate  ; 
 

          R O M Â N I A  
        JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
       COMUNA BUCŞANI  
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În temeiul art.139 alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

        Art.1. Se aprobă proiectul “Dezvoltarea infrastructurii IT în învățământul preuniversitar 
din comuna Bucșani”, denumit in continuare Proiect,  în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Apel : POC/882/2/4/– 
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE,  

       Art.2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului, în cuantum de în cuantum de 513.048,11 lei, 
inclusiv TVA, respectiv 431.931,18 lei, valoare fără TVA. 

      Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei BUCȘANI, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 10.260,96 lei reprezentând cofinanțarea Proiectului. 

      Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
Proiectului pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 
local. 

      Art.5. Finaţarea obiectivului de investiţie se va face din fonduri europene nerambursabile ce 
vor fi accesate prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, 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, Apel : POC/882/2/4/– Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-
EDUCAŢIE, în conformitate cu cerinţele Ghidului Solicitantului. Se vor asigura toate resursele 
financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării  cheltuielilor 
din instrumente structurale. 

      Art.6. Se împuternicește dl. Niță Cosntantin, în calitate de reprezentant legal, să semeneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT comuna BUCȘANI. 

      Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul, iar secretarul pentru 
înregistrare și comunicare.  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        Contrasemnează , 

      DULOIU ION                                                                           SECRETAR GENERAL AL UAT,  

                                                                                                                                                                                      ROTARU    ADRIAN 
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