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 JUDEŢUL ALBA          
COMUNA SĂSCIORI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  nr. 41/2021 

PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, ATAT A VALORII 
TOTALE , CAT SI A COFINANTARII PROPRII AFERENTE PROIECTULUI 

„Asigurarea accesului elevilor de la nivelul comunei Săsciori la procesul de învățare 
online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități 

didactice” 
 

Consiliul Local al Comunei Săsciori, jud. Alba, întrunit în şedinţă – ordinară - în ziua de 21 
iulie 2021; 

Luând in dezbatere : 
-Proiectul de hotărâre nr. 112/06.07.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre, 

Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae-Florin Morar; 
-Referatul de aprobare nr. 113/06.07.2021 a proiectului de hotărâre întocmit de către 

inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl.Nicolae-Florin Morar; 
-Raportul de specialitate nr.114/06.07.2021, întocmit de către d-na DRĂGHICI 

DANIELA-consilier achiziții publice în cadrul Primăriei comunei Săsciori; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 -pentru agricultura, economico-financiara, 

amenajarea teritoriului si urbanism; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 -pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
- Avizul favorabil al comisiei  de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția 

mediului și turism 
 Având în vedere preved e rile:  
-Programului Operaţional Competitivitate, 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; 

- Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1186 din 19.10.2020 pentru modificarea și 
completarea 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-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației şi 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, cu modificările ulterioare; 

-  Legea  nr.273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b), art.139 alin.1, art.196 alin.1, lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE 



ART 1. Se aprobă proiectul cu titlul „Asigurarea accesului elevilor de la nivelul 
comunei Săsciori la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor 
echipamente IT pentru activități didactice” în vederea depunerii acestuia pentru finanțare 
în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, 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 toate cheltuielile legate de proiectul cu titlul„Asigurarea  accesului 

elevilor de la nivelul comunei Săsciori la procesul de învățare online prin furnizarea 
tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități didactice”, astfel: 

 
- Valoarea totală a proiectului: 1.718.878,62 lei cu TVA 

 
- Valoarea totală eligilă a proiectului: 1.639.996,85 lei cu TVA 

 
- Valoarea totală neeligilă a proiectului: 78.881,77 lei cu TVA 

 
- Valoarea cofinanțării proprii la cheltuielile eligibile: 32.799,94 lei cu TVA 

 
ART 3. Sumele reprezentate de cheltuielile neeligibile și de cofinanțarea proprie se vor 

asigura din Bugetul Local al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Săsciori. 
 

ART 4.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Săsciori, prin 
compartimentul urbanism. 

 
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în 

termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Art. 6. Prezenta se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului comunei Săsciori, judeţul Alba; 
- Compartimentului urbanism; 
- Compartimentului de contabilitate , impozite si taxe din Primăria Săsciori; 
- Va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare şi publicare pe site-ul comunei 

Săsciori 
www.comunasasciori.ro. 

 
Săsciori la 21 iulie 2021 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

IRIMIE ANCUȚA-VALENTINA Maria-Monica Ilea 
 
 
 
Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 15 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 
100% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor prezenți. 
 
 


