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HOTĂRÂRE 

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
„Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru unitățile școlare din comuna Nucet” 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 
06.04.2022, având în vedere: 
  

 proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr. 
26/06.04.2022; 

 referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr. 3398/06.04.2022; 

 prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 
cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art. 87 și art. 129 din O.U.G. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Ordinului Ministrului pentru Fonduri Europene nr. 1223/30.10.2020 
pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent 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 – „Creșterea 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.  

 raportul de specialitate al consilierului achiziții publice înregistrat sub nr. 
3406/06.04.2022; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nucet. 
  
 În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 Art.1. Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru unitățile școlare 

din comuna Nucet”, in vederea finanțării acestuia 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 
– „Creșterea 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, apelul de proiecte nr. 2/2020. 
 



 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru 

unitățile școlare din comuna Nucet”, în cuantum de 213,297.84 lei, TVA inclus, conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 33,917.27 lei, repre-

zentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3,660.82 lei, reprezentând cofinanțarea pro-
iectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru unitățile școlare din comuna Nucet”. 
 
 Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru unitățile școlare din comuna Nucet”, pen-
tru implementarea proiectului ăn condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 
 
 Art.5.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
 Art.6. Se împuternicește Bărboiu Luisa - Marioara să semneze toate actele necesare 

și contractul de finanțare în numele UAT Comuna Nucet. 
 
 Art.7.Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilierul 
achiziții publice. 
 
 Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 

Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.      
   

 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

       Călin - Viorel MORARU                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                Elena Claudia POPESCU 

 
 
 
 

 
 
Nr. 27 din 06 aprilie 2022 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .13.. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …0..     abțineri. 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
27/06.04.2022 

 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

http://www.comunanucet.ro/


0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

06.04.2022  

2 Comunicarea către primar 07.04.2022  

3 Comunicarea către prefectul judeţului 07.04.2022  

4 Aducerea la cunoştinţa publică 07.04.2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

07.04.2022  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

07.04.2022  

 
 



ANEXA la HCL nr.27 din data de 06.04.2022 

 

 BUGET DEFALCAT   

 pe fiecare cheltuiala - pentru verificare rezonabilitate preturi   

           

           

Nr. 
Crt 

CATEGORII DE 
CHELTUIELI 

ELIGIBILE (inclusiv TVA 
aferent în condiţiile în 
care TVA nu poate  fi 

recuperat*) 

UM Denumire achizitie 
Pret 

unitar 
Cant Total 

Val. totala 
eligibilă 
incl. TVA 

(Lei) * 

Valoare 
TVA 

Rata 
cofinant

are 
functie 

de  
solicitan

t 

  1 2 3 4 5 6=4*5 7 8 9 

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 

Tablete (cu 
abonament 

lunar la internet 
pentru o 

perioada de 
minim 24 luni) 

1,125.66 115.00 129,450.90 133,404.12 24,595.67 98% 

I.2 

Achiziţionarea de 
hardware TIC  respectiv 
echipamente/dispozitive 
electronice necesare 
desfășurării activității 
didactice în mediu on-line 

buc. 

1 Laptop-uri 2,941.09 7.00 20,587.63 

41,957.27 

3,911.65 98% 

2 
Tabla 

interactiva 
7,335.29 2.00 14,670.58 2,787.41 98% 

I.3 

cheltuieli pentru realizarea 
reţelei LAN necesară 
pentru implementarea 
aplicației de proiect; 

buc. 1           

    



II. 
Cheltuieli cu servicii de 
consultanţă 

  
  140           

II.1 

Cheltuieli cu servicii de 
consultanţă pentru 
elaborarea tuturor 
documentaţiilor necesare 
depunerii proiectului 
(inclusiv scrierea Cererii 
de finanţare) 

servici
u / set / 
pachet 
/ buc. 

1 

Servicii de 
consultanţă 

pentru 
elaborarea 

tuturor 
documentaţiilor 

necesare 
depunerii 
proiectului 
(inclusiv 

scrierea Cererii 
de finanţare)  

4,201.68 1.00 4,201.68 5,000.00 798.32 98% 

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) 

servici
u / set / 
pachet 
/ buc. 

1           

    

III. 

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

  

              



III.1 

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

servici
u / set / 
pachet 
/ buc. 

1 

Anunţ/comunica
t de presă 

privind 
începerea 
proiectului 

840.34 1.00 840.34 

2,680.00 

159.66 98% 

2 

Anunţ/comunica
t de presă la 
finalizarea 
proiectului 

840.34 1.00 840.34 159.66 98% 

3 

Realizarea de 
etichete 

autocolante 
pentru 

echipamentele 
achiziţionate 
prinproiect 

4.20 136.00 571.43 108.57 98% 

4 
Panou de 
informare 

3,078.99 1.00 3,078.99 585.01 98% 

IV. Auditul proiectului                 

IV.
1 

Cheltuieli cu servicii de 
audit al proiectului 

servici
u / set / 
pachet 
/ buc. 

1 
Servicii de audit 

al proiectului 
5,000.00 1.00 5,000.00 0.00 950.00 0% 

  
TOTAL GENERAL           179,241.88 183,041.39 34,055.96 

  

 


