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                   R O M Â N I A     PROIECT 

Judeţul Buzău                
Comuna Glodeanu Sărat 

 CONSILIUL LOCAL 
  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea obiectivului de investitii si  implementării proiectului  
cu tema „Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile,  

respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice  
pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar,  

Comuna Glodeanu Sărat, Județul Buzău” 
 
Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția 
României, republicată; 

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (2) lit. a), art. 19, art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- HG nr. 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice. 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat 
cu numărul 8576/11 septembrie 2020;  

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
înregistrat cu numărul 8577/11 septembrie 2020; 

- prevederile art. 136, art. 286 alin. (4) și art. 287 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- OUG nr. 144 din data de 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. 

Ținând cont de: 
- raportul de avizare, favorabil, al comisiilor de spcialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

- prevederile art. 136 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare; 

- parcurgerea procedurii prevazute la art. 7 din legea 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publică; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; 
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- Ghidul Solicitantului privind accesarea fondurilor europene nerambursabile conform Axei 
prioritare 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. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
competările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă întocmirea documentatiei reprezentand Cerere de finantare/Documentatia 
tehnico-economică pentru proiectul cu tema „Achizitia de echipamente din domeniul 
tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii 
didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Glodeanu 
Sărat, Județul Buzău”, în vederea accesării de fonduri europene din FEDR şi buget de stat 
prin Programul Operational 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, 
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 Se aprobă ca sumele necesare întocmirii documentatiei cu tema „Achizitia de 
echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar, Comuna Glodeanu Sărat, Județul Buzău”, sa fie suportate de la bugetul local 
al Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău. 
Art.3 Comuna Glodeanu Sărat va respecta toate cerințele cuprinse in Ghidul Solicitantului si 
in contractul de finantare ce urmeaza a fi semnat in cazul aprobarii Proiectului si se 
angajeaza: 

 să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 
 să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile 

care îi revin, aferente proiectului; 
 să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel 

încât să se asigure implementarea optimă a proiectului; 
 să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului 

sau să influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul 
procesului de evaluare şi selecţie; 

 să asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin durata 
minima normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile nationale in 
vigoare, perioada fiind masurata incepand cu data livrarii acestora (semnarea 
procesului de receptionare si punere in functiune de catre entitatea beneficiara); 

 să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 
 să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării 

proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 
 să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin 

contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin 
surse proprii. 
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Art.4 Persoana desemnată ca reprezentant legal al Comunei Glodeanu Sărat în relatia cu 
OIPSI pe toata perioada derularii proiectului cu titlul „Achizitia de echipamente din domeniul 
tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii 
didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Glodeanu 
Sărat, Județul Buzău”, este domnul Stoica Neculai, în calitate de primar al Comunei Glodeanu 
Sărat, Județul Buzău. 
Art.5 Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Primarul Comunei 
Glodeanu Sărat, prin intermediul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate. 
Art.6 Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art. 197, 198 si 
199 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, primarului si secretarului general al 
Comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău, Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite și 
Taxe Locale, Compartimentului achizitii publice si Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, în 
vederea verificării legalitatii. 
Art.7 Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică prin afișare. 
 
Nr. 37/11 septembrie 2020 
 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
   Secretar general al comunei, 

             Corina CAZACU    


