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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
 
NR. 44/30.10.2020 

PROIECT DE HOTARARE  
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 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:  
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• 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. 

 

                              INIŢIATOR                                                   

                             PRIMAR                                             SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   
Tel/fax: +(40)-0268/245301/+(40)-0268/245555, e-mail: primaria_sinca@yahoo 

 
Nr. 6618/ 30.10.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 Avand in vedere 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, 
initiez spre aprobare proiectul de hotarare de consiliu local privind 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. 

Valoarea estimată a proiectului este de 1.207.612,14 lei inclusiv TVA, Contributia proprie este 
de 62.401,64 lei inclusiv TVA, reprezentand 2 % din valoarea de cofinanțare eligibilă a 
solicitantului + valoarea neeligibila 

           Analizand cele mentionate mai sus initiez un proiect de hotarare și îl propun spre 
fundamentare biroului financiar contabil pentru a putea fi discutat și aprobat în sedința ordinară a 
consiliului local Șinca din luna noiembrie 2020. 

 
 

 

 

PRIMAR, 

BARLEZ  VICTOR 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA ŞINCA 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301/+(40)-0268/245555, e-mail: primaria_sinca@yahoo 

Nr. 6619/ 30.10.2020 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului local peanul 2020 

 Avand in vedere referatul de aprobare nr. 6618/ 30.10.2020 al primarului 
comunei Sinca, prin care ne este solicitata initierea implementarii proiectului          
,,Creșterea gradului de utilizare a internetului in comuna ȘINCA  prin învățământ 
în sistem online”, solicit aprobarea acestuia dupa cum urmeaza: 

Valoarea estimată a proiectului este de 1.207.612,14lei 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 -  49buc. 
- Sistem deskop – 27 buc. 
- Camera Web conf. – 27 buc. 
- Proiector – 27 buc. 
- Ecran proiectie Trepied – 27 buc. 
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- 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  

Valoarea achiziției neramburasbile 1.145.210,50lei 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 – 
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, în proporție de 98% din cheltuielile eligibile, 

Contributia proprie este de 62.401,64 lei inclusiv TVA, reprezentand2 %din 
valoarea de cofinanțare eligibilă a solicitantului + valoarea neeligibila. 

 Atasez alaturat anexa nr. 1,  bugetul defalcat pe fiecare cheltuiala pentru 
verificare rezonabilitate preturi. 

 

 

 

Birou financiar-contabil, 
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I.
Costurile investiţiilor în active corporale şi
necorporale

I.1
Achiziţionarea de hardware TIC  respectiv 

tablete pentru uz școlar cu acces la internet
buc. 1

Echipamente mobile tip 

tableta
1.207,95 314,00 379.296,30 451.362,60 72.066,30 9.027,25

1 Laptop 3.045,25 49,00

2 Sistem DESKTOP 2.842,24 27,00

3 Sistem ALL IN ONE 3.045,25 0,00

4 Cam. Web 406,03 0,00

5 Cam. Web conf. 2.030,17 27,00

6 Proiector 2.030,17 27,00

7 Ecran proiectie Trepied 406,03 27,00

8 Ecran proiectie Perete 812,07 27,00

9 Tabla interactiva 8.120,67 27,00

10 Router Wireless 609,05 12,00

I.3
cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară 

pentru implementarea aplicației de proiect;
buc. 1

II. Cheltuieli cu servicii de consultanţă

II.1

Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru 

elaborarea tuturor documentaţiilor necesare 

depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii 

de finanţare)

serviciu / 

set / 

pachet / 

buc.

1 Servicii Consultanta 5.000,00 1,00 5.000,00 5.000,00 950,00 1.050,00

II.2

Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul 

managementului proiectului, inclusiv elaborarea 

documentaţiilor necesare implementării 

proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică 

pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea 

documentaţiei de atribuire şi aplicarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică)

serviciu / 

set / 

pachet / 

buc.

1 Servicii Consultanta 32.000,00 1,00 32.000,00 6.080,00 38.080,00

III.

Cheltuieli de informare şi publicitate - 
conform prevederilor Manualului de 
Identitate Vizuală și tabelului referitor la 
cheltuieli de informare și publicitate

1 Etichete autocolante 4,06 591,00

2 Panou informare 250,00 1,00

3 Informare media 406,03 2,00

TOTAL GENERAL 1.014.800,12 1.168.582,14 192.812,02 62.401,64

CATEGORII DE CHELTUIELI
ELIGIBILE (inclusiv TVA aferent în 

condiţiile în care TVA nu poate  fi 
recuperat*)

Denumire achizitie

3

UM Pret unitar

14.162,00I.2 buc.

Val. totala 
eligibilă incl. 
TVA (Lei) *

113.058,03

Cant

III.1

Cheltuieli de informare şi publicitate - conform 

prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și 

tabelului referitor la cheltuieli de informare și 

publicitate

serviciu / 

set / 

pachet / 

buc.

Nr. Crt

BUGET DEFALCAT
pe fiecare cheltuiala - pentru verificare rezonabilitate preturi

595.042,30 708.100,33

Total

Achiziţionarea de hardware TIC  respectiv 

echipamente/dispozitive electronice necesare 

desfășurării activității didactice în mediu on-line

Anexa nr. 1

Birou financiar contabilitate,

3.461,52 4.119,21 657,69 82,39

* Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanțat din FESI se completează Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 
operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020.

Valoare 
TVA

Rata 
cofinantare 
functie de  
solicitant
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