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PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i demararea procedurilorș
de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achizi ie de tableteț
colare i alte echipamente necesare desfă urării activită ii didactice on-line înș ș ș ț

comuna Dolje ti, jude ul Neam ”ș ț ț

Axa prioritară  2:  -  Tehnologia  Informaţiei  şi  Comunicaţiilor  (TIC)  pentru  o
economie digitală competitivă
Prioritatea de investi ii 2c.: -  ț 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:  –  Îmbunătă irea  con inutului  digital  i  a  infrastructurii  TICț ț ș
sistemice  în  domeniul  e-educa ie,  e-incluziune,  e-sănătate  i  e-cultură  –ț ș
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Consiliul local al comunei Dolje ti, jude ul Neam , întrunit în edin ă ș ț ț ș ț
extraordinară de îndată în data de 24 noiembrie 2020;

Având în vedere prevederile:
a) art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
b) art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourgș

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) i art. 1166 ș i următoarele din Legea nr. 287/2009 privindș

Codul  civil,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,  referitoare  la  contracte  sau
conven iiț ;

d) art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
e) art. 129 alin. (2) lit. b) i d) din O.G.57/2019 privind Codul administrativ,ș

cu modificările i completările ulterioare; ș
f) Legea  nr.  273/2006 privind finan ele  publice locale,  cu modificările  iț ș

completările ulterioare;

Luând act de:



a) Ordonan a de Urgen ă nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea deț ț
fonduri  externe  nerambursabile  necesare  desfă urării  în  condi ii  de  preven ie  aș ț ț
activită ilor  didactice  aferente  anului  colar  2020/2021  în  contextual  riscului  deț ș
infec ie cu coronavirus SARS-CoV-2;ț

b) Ghidul solicitantului – condi ii specifice de accesare a fondurilor, Cod apel:ț
nr. 2,  Axa prioritară 2: - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o
economie  digitală  competitivă,  Prioritatea  de  investi ii  2cț .:  -  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:  –  Îmbunătă irea  con inutului  digital  i  a  infrastructurii  TIC  sistemice  înț ț ș
domeniul  e-educa ie,  e-incluziune,  e-sănătate  i  e-cultură  –  SECŢIUNEA  E-ț ș
EDUCAŢIE

Analizând Referatul de aprobare înaintat de către primarul comunei Dolje ti,ș
nr. 9362 din data de 06.11.2020, şi Raportul de specialitate al compartimentului de
specialitate înregistrat sub nr. 9363 din data de 06.11.2020;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, litera ’’a’’ din Ordonan a de urgen ăț ț
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
     
                                                     HOTĂRĂ TEȘ
                         

Art.1. Se aprobă proiectul „Achizi ie de tablete colare i alte echipamenteț ș ș
necesare desfă urării  activită ii  didactice on-line în comuna Dolje ti,  jude ulș ț ș ț
Neam ”ț ,   în  vederea  depunerii  acestuia  pentru  finan are  în  cadrulț  Programului
Opera ional  Competitivitateț  2014-2020,  Axa  prioritară  2:  -  Tehnologia
Informaţiei  şi  Comunicaţiilor  (TIC)  pentru  o  economie  digitalăcompetitivă,
Prioritatea de investi ii 2c.: -  ț 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: –  Îmbunătă ireaț
con inutului digital i a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa ie, e-ț ș ț
incluziune, e-sănătate i e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIEș

Art.2.Se aprobă indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului „Achizi ie  deț
tablete colare i alte echipamente necesare desfă urării activită ii didactice on-ș ș ș ț
line  în  comuna  Dolje ti,  jude ul  Neam ”ș ț ț ,  conform  Anexei  1,  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achizi ie de tablete colare iț ș ș
alte echipamente necesare desfă urării activită ii didactice on-line în comunaș ț
Dolje ti, jude ul Neam ” ș ț ț în cuantum de 1.122.082,86 lei inclusiv TVA.

Art. 4. Se aprobă contribu ia proprie în proiect a comunei Dolje ti în cuantumț ș
de  46.015,90  lei,  reprezentând  achitarea  tuturor  cheltuielilor  neeligibile  ale
proiectului,  cât  iș  contribu ia  de  ț 2% din  valoarea  eligibilă  a  proiectului,  în
cuantum  de  21.521,34  lei,  reprezentând  cofinan area  proiectuluiț  „Achizi ie  deț



tablete colare i alte echipamente necesare desfă urării activită ii didactice on-ș ș ș ț
line în comuna Dolje ti, jude ul Neam ”.ș ț ț

Art.5.  Se  aprobă  sumele  reprezentând  cheltuieli  conexe  ce  pot  apărea  pe
durata implementării proiectului „Achizi ie de tablete colare i alte echipamenteț ș ș
necesare desfă urării  activită ii  didactice on-line în comuna Dolje ti,  jude ulș ț ș ț
Neam ”ț , pentru implementarea proiectului în condi ii optime, ce se vor asigura dinț
bugetul local al comunei Dolje ti.ș

Art.6.  Se  vor  asigura  toate  resursele  financiare  necesare  implementării
proiectului  în  condi iile  rambursării/  decontării  ulterioare  a  cheltuielilor  dinț
instrumente structurale.

Art. 7. Se aprobă demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor
aferente  proiectului „Achizi ie de tablete colare i  alte echipamente necesareț ș ș
desfă urării activită ii didactice on-line în comuna Dolje ti, jude ul Neam ”.ș ț ș ț ț

Art.8.  Se împuternice te domnulș  Lungu Albert,  primarul comunei Dolje tiș
să  semneze  toate  actele  necesare  şi  contractul  de  finanţare  în  numele  comunei
Dolje ti.ș

Art.  9.  Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către
primarul Comunei Dolje ti, jude ul Neam .ș ț ț

Art.  10.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei i Institu iei Prefectuluiș ț
-jude ul Neam  i se aduce la cuno tin ă publică prin afi area la sediul primăriei,ț ț ș ș ț ș
precum i pe pagina de internet https://primariadoljesti.ro/.ș

INI IATOR,Ț
PRIMAR, LUNGU ALBERT

         CONTRASEMNEAZĂ,
                   SECRETAR, CEZAR MIHAELA



Anexa 1 ”Indicatorii Proiectului”
Principalii  indicatori  tehnico-economici  aferen i  investi iei  ț ț „Achizi ie  de  tableteț

colare  i  alte  echipamente  necesare  desfă urării  activită ii  didactice  on-line  în  comunaș ș ș ț
Dolje ti, jude ul Neam ” ș ț ț sunt:
Indicatori economici:

Valoarea totala a investitiei, din care: 1.122.082,86  lei  inclusiv
TVA

Cheltuieli eligibile – finan ate prin FEDR - 98%ț 1.054.545,62lei  inclusiv
TVA

Cofinan are cheltuieli eligibile (contribu ie solicitant) – 2%ț ț    21.521,34 lei inclusiv TVA
Contribu ie proprie cheltuieli neeligibile(contributie ț
solicitant)

46.015,90lei inclusiv TVA

 Indicatori tehnici:
 Achizitie tablete pentru uz scolar – 330 bucati;
 Achizitie laptopuri pentru cadre didactice – 42 bucati;
 Achizitie camere web videoconferinta pentru sali de clasa – 31 bucati;
 Achizitie tabla interactiva - 31 bucati;
 Achizitie router wireless - 31 bucati.
 Sistem de management dispositive IT

INDICATORI PRESTABILI I DE PROIECTȚ
INDICATOR DE REALIZARE Unitate măsură Valoare intăț

Număr de elevi din învă ământul preuniversitar deț
stat sprijini i  cu echipamente mobile  IT pentru aț
participa la cursuri on-line

NUMAR 330

Numar  de  cadre  didactice  sprijinite  cu
echipamente  mobile  IT  pentru  a  participa  la
cursurile on-line 

NUMAR 42

Numar  de  sali  de  clasa  dotate  cu  camere  web
videoconferinta 

NUMAR 31

Numar de sali de clasa dotate cu tabla interactive NUMAR 31
Numar de sali de clasa dotate cu router wireless NUMAR 31

INDICATORI DE REZULTAT

DENUMIRE INDICATOR
Unitate
măsură

Anul de
referin ăț

Valoare
referin ăț

Valoare
intăț

Utilizatori  de  servicii  i  aplica iiș ț
digitale(numărul  de  indivizi  care  utilizează
instrumente OER)

Numar
elevi

2020-2021
- 330

Cadre  didactice  sprijinite  cu  echipamente
mobile IT pentru a participa la cursurile on-
line

Numar
cadre

didactice

2020-2021
- 42

Sali  de  Clasa  dotate  cu  camere  web
videoconferinta

Numar
clase

2020-2021
-

31

Sali de clasa dotate cu tabla intereactiva Numar
clase

2020-2021 -
31



Sali de clasa dotate cu router wireless Numar
clase

2020-2021 -
31

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756; 0233 / 780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
Nr. 9362 din 06.11.2020

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici iș

demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente
proiectului „Achizi ie de tablete colare i alte echipamente necesareț ș ș

desfă urării activită ii didactice on-line în comuna Dolje ti, jude ul Neam ”ș ț ș ț ț

Axa prioritară  2:  -  Tehnologia  Informaţiei  şi  Comunicaţiilor  (TIC)  pentru  o
economie digitală competitivă
Prioritatea de investi ii 2c.: -  ț 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:  –  Îmbunătă irea  con inutului  digital  i  a  infrastructurii  TICț ț ș
sistemice  în  domeniul  e-educa ie,  e-incluziune,  e-sănătate  i  e-cultură  –ț ș
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Având în vedere prevederile:
a) art.  120  i  art.  121  alin.  (1)  i  (2)  din  Constitu ia  României,ș ș ț

republicată;
b) art.  8  i  9  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  laș

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) i art. 1166 ș i următoarele dinLegea nr. 287/2009 privindș

Codul  civil,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,  referitoare  la  contracte  sau
conven iiț ;

d) art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
e) art.  36 alin.  (2) lit.  b) i  d) din Legea administra iei publice locale nr.ș ț

215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare; ș
f) Legea  nr.  273/2006 privind finan ele  publice locale,  cu modificările  iț ș

completările ulterioare;
Luând act de:

a) Ordonan a de Urgen ă nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea deț ț
fonduri  externe  nerambursabile  necesare  desfă urării  în  condi ii  de  preven ie  aș ț ț



activită ilor  didactice  aferente  anului  colar  2020/2021  în  contextual  riscului  deț ș
infec ie cu coronavirus SARS-CoV-2;ț

b) Ghidul solicitantului – condi ii specifice de accesare a fondurilor, Cod apel:ț
nr. 2,  Axa prioritară 2: - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o
economie  digitală  competitivă,  Prioritatea  de  investi ii  2cț .:  -  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:  –  Îmbunătă irea  con inutului  digital  i  a  infrastructurii  TIC  sistemice  înț ț ș
domeniul  e-educa ie,  e-incluziune,  e-sănătate  i  e-cultură  –  SECŢIUNEA  E-ț ș
EDUCAŢIE;

O  primă  măsură  se  referă  la  asigurarea  accesului  elevilor  la  procesul  de
învă are în mediul on-line. În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cuț
echipamente mobile din domeniul tehnologiei informa iei de tipul tabletelor colareț ș
astfel încât orele de pregătire din timpul activită ilor didactice să se poată desfă uraț ș
on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii i cu ceilal i elevi,ș ț
precum i pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, faptș
care  ar  pune  în  pericol  desfă urarea  în  condi ii  normale  a  tuturor  activită ilorș ț ț
didactice necesare procesului de învă ământț .

Având  în  vedere  că  aceste  elemente  vizează  interesul  public  i  constituieș
situa ii de urgen ă i extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, ț ț ș propun
spre   dezbatere  i  aprobare  Consiliului  Local  al  comunei  Dolje ti,  proiectul  deș ș
hotarare în forma prezentată.  

     

PRIMAR,
Lungu Albert



ROMÂNIA
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COMUNA DOLJEŞTI
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Nr.9363 din 06.11.2020

                                  RAPORT   DE  SPECIALITATE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici i demararea procedurilorș
de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achizi ie de tableteț
colare i alte echipamente necesare desfă urării activită ii didactice on-line înș ș ș ț

comuna Dolje ti, jude ul Neam ”ș ț ț

Axa prioritară  2:  -  Tehnologia  Informaţiei  şi  Comunicaţiilor  (TIC)  pentru  o
economie digitală competitivă
Prioritatea de investi ii 2c.: -  ț 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:  –  Îmbunătă irea  con inutului  digital  i  a  infrastructurii  TICț ț ș
sistemice  în  domeniul  e-educa ie,  e-incluziune,  e-sănătate  i  e-cultură  –ț ș
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

Având în vedere prevederile:
a) art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
b) art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg laș

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
     c) art. 7 alin. (2) i art. 1166 ș i următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codulș
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven iiț ;

d) art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
e) art. 129 alin. (2) lit. b) i d) din O.G.57/2019 privind codul administrative,ș

cu modificările i completările ulterioare; ș
f) Legea  nr.  273/2006 privind finan ele  publice locale,  cu modificările  iț ș

completările ulterioare;
           g) Ordonan a de Urgen ă nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocareaț ț
de fonduri externe nerambursabile necesare desfă urării în condi ii de preven ie aș ț ț
activită ilor  didactice  aferente  anului  colar  2020/2021  în  contextual  riscului  deț ș
infec ie cu coronavirus SARS-CoV-2;ț



Luând act de:
a) Ordonan a de Urgen ă nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea deț ț

fonduri  externe  nerambursabile  necesare  desfă urării  în  condi ii  de  preven ie  aș ț ț
activită ilor  didactice  aferente  anului  colar  2020/2021  în  contextual  riscului  deț ș
infec ie cu coronavirus SARS-CoV-2;ț

b) Ghidul solicitantului – condi ii specifice de accesare a fondurilor, Cod apel:ț
nr. 2,  Axa prioritară 2: - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o
economie  digitală  competitivă,  Prioritatea  de  investi ii  2cț .:  -  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:  –  Îmbunătă irea  con inutului  digital  i  a  infrastructurii  TIC  sistemice  înț ț ș
domeniul  e-educa ie,  e-incluziune,  e-sănătate  i  e-cultură  –  SECŢIUNEA  E-ț ș
EDUCAŢIE;

Desfă urarea  de  activită i  didactice  în  anul  colar  2020/2021  presupune  oș ț ș
serie  de  măsuri  necesare  pentru  desfă urarea  în  bune  condi ii  a  procesuluiș ț
educa ional  atât  pentru  elevi,  cât  i  pentru  cadrele  didactice  în  contextul  crizeiț ș
pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o cre tere rapidă aș
infec iei  cu  coronavirus,  dar  i  pentru  a  crea  condi iile  necesare  desfă urăriiț ș ț ș
activită ilor didactice. O primă măsură se referă la asigurarea accesului elevilor laț
procesul de învă are în mediul on-line. În acest sens, măsura are în vedere dotareaț
elevilor  cu  echipamente  mobile  din  domeniul  tehnologiei  informa iei  de  tipulț
tabletelor colare astfel încât orele de pregătire din timpul activită ilor didactice săș ț
se poată desfă ura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii iș ș
cu ceilal i  elevi,  precum i  pentru a preveni  riscul  de infectare cu coronavirusulț ș
SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfă urarea în condi ii normale a tuturorș ț
activită ilor didactice necesare procesului de învă ământ.ț ț

Intervenţiile  legate  de  TIC  în  educa ie  vor  viza  ț dotarea  elevilor  cu
echipamente mobile din domeniul tehnologiei informa iei de tipul tabletelor colareț ș
precum  i  a  altor  echipamente/dispozitive  electronice  necesare  desfă urăriiș ș
activită ii  didactice  în  mediu  on-line  astfel  încât  să  se  asigure  în  bune  condi iiț ț
desfă urarea activită ilor didactice în anul colar 2020-2021.ș ț ș

Analizând Referatul de aprobare înaintat de către primarul comunei Dolje ti,ș
nr. 9362 din data de 06.11.2020;

În  considerarea  faptului  că  aceste  elemente  vizează  interesul  public  iș
constituie  situa ii  de  urgen ă  i  extraordinare  a  căror  reglementare  nu  poate  fiț ț ș
amânată, se  propune aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentă.

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA
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