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HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea proiectului  ,, Creșterea gradului de utilizare a internetului in comuna Șinca 

prin învățământ în sistem online” 

Consiliul Local al Comunei Șinca, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2020; 
           Având în vedere referatul de aprobare nr. 6618/ 30.10.2020 primarului comunei, precum 
şi raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil nr. 6619/30.10.2020 privind aprobarea 
proiectului  ,, Creșterea gradului de utilizare a internetului in comuna Șinca prin învățământ în sistem 
online” 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
În baza prevederilor: 

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea 
de fonduri externe nerambursabile 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 art. 4, alin. 1), art. 38, alin. 1), art. 39, alin. 1) și 2) din LEGEA nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid 19, cu modificările 
ulterioare; 

- LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificări și 
completări ulterioare; 

- LEGEA nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare; 

             În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2), lit. d), alin. 7), lit. a) și art. 139 alin. 3), lit. a), art. 196, 
alin. l), lit. a) şi art. 243, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1: Se aproba proiectul ,, Creșterea gradului de utilizare a internetului in comuna ȘINCA  prin 
învățământ în sistem online”,  care prevede achiziționarea de echipamente IT mobile de tip tabletă cu 
abonament lunar la internet pentru desfășurarea activităților de învățare online în cadrul unităților de 
învățământ din comuna ȘINCA , și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării 
activității didactice. 

ART. 2: Valoarea estimată a proiectului este de 1.207.612,14 lei inclusiv TVA , astfel: 

Se vor achiziționa 

Lotul 1:  



• Echipamente mobile de tip tabletă cu abonament lunar pentru o perioadă de 24 de luni 
 

- 314 buc.   

Lotul 2: 

• Echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activităților educative online -  
 

- Laptop -  49 buc. 
- Sistem deskop – 27 buc. 
- Camera Web conf. – 27 buc. 
- Proiector – 27 buc. 
- Ecran proiectie Trepied – 27 buc. 
- Ecran proiectie Perete – 27 buc.  
- Tabla interactiva - 27 buc. 
- Router Wireless – 12 buc. 

Cheltuieli privind alte activități necesare proiectului: 

- Servicii de consultanta scriere proiect 
- Servicii de consultanta implementare proiect 
- Anunțuri de presă  
- Panou de informare  
- Etichete autocolante pentru echipamente  

ART. 3: Se aproba Valoarea achiziției neramburasbile 1.145.210,50 lei inclusiv TVA, ce va fi solicitată a 
fi restituită in cadrul Programului Operațional Competivitate – Axa prioritară 2,  Acțiunea  2.3.3 - 
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, 
e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEAE-EDUCAŢIE, în proporție de 98% din cheltuielile eligibile, 

Contributia proprie este de 62.401,64 lei inclusiv TVA, reprezentand 2 % din valoarea de cofinanțare 
eligibilă a solicitantului + valoarea neeligibila. 

ART.4:  Reprezentantul legal in vederea derularii proiectului este domnul Barlez Victor, primar al 
comunei Sinca, care va lua toate masurile necesare implementarii prevederilor prezentei hotarari 

ART. 5: Secretarul general al comunei ȘINCA va înainta și comunica hotărârea instituțiilor și 
persoanelor interesate. 

           PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL 
                    BALAN GABRIELA                            GALEA CRINA MARIA 

 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de …… voturi pentru, ……. consilieri prezenţi din totalul de 13 

   Prezenta s-a difuzat:     

- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.;  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. Birou financiar contabil 
 


