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HOTĂRÂREA nr. 5 

Din 15.01.2021 

Privind achiziționarea și dotarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul Școlii 

Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT, prin accesarea fondurilor externe 

nerambursabile în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2 
  

Consiliul Local al Comunei Șincai, județul Mureș 

 

Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al Primarului Comunei Șincai, nr. 54/08.01.2021, prin care se propune 

aprobarea proiectului privind dotarea Școlii Gimnaziale Șincai, cu echipamente mobile IT de tipul 

tabletelor școlare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare, în contextul evoluției 

epidemiologice a virusului SARS-CoV-2; 

            - raportul de specialitate elaborat compartimentul de specialitate al primarului Comunei Șincai. 

 - art. 1 alin. (1) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 - dispozițiile  O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 

 - prevederile art. 20, alin. (1) lit. h) și j) din Lega nr. 273/2006 privin finanțelele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit a), alin. (7) lit a) și ale art. 196 alin. (1) 

lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,  

 

  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă proiectul „achiziționarea și dotarea elevilor și a cadrelor didactice din cadrul 

Școlii Gimnaziale Șincai cu echipamente mobile IT, prin accesarea fondurilor externe nerambursabile 

în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2”, în vederea achiziționării unui număr 

de:  

o 135 tablete; 

o 2 laptopuri;  
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Proiect finanțat prin accesarea Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv Specific 2.4 – 

Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – secțiunea 

e-educație. 

 

Art. 2 – Proiectul conține următoarele elemente bugetare: 

 

Valoarea proiectului 135,393.60 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile 

(98% din cheltuielile eligibile) 
131,805.73 lei 

Total neeligibil proiect: 1,000 lei 

Cofinanțare eligibilă 

(2% din valoarea totală a proiectului) 
2,587.87 lei 

 

Art. 3 În vederea pregătirii proiectului, s-au contractat servicii de consultanță pentru elaboarea 

cererii de finanțare și a anexelor aferente. Valoarea serviciilor este în cuantum de 6000 lei, din care 

1000 neeligibili. 

  

Art. 4 – Primarul Comunei Șincai, prin intermediul personalului din cadrul Primăriei și prin 

contractarea unor servicii auxiliare de specialitate în domeniul consultanței, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c din OUG nr. 57/2019, Partea I 

privind Codul Administrativ şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului 

administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

 

Art. 6. Prezenţa dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii şi va fi transmisă 

prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în termenul prevăzut de lege, Prefectului 

Județului Mureș, Primarului Comunei Șincai, Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane 

și Achiziții Publice, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 

de internet la adresa www.șincai.ro. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                

  
BALAZS LEVENTE           Contrasemnează, 

                                Secretar General al comunei delegat 

        ONAC DAN - CRISTIAN 

 

 

 

 

 


