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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 90 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente 

proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii 

didactice on-line in comuna Oteleni, judetul Iasi” 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

23.10.2020, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului 

„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line 

in comuna Oteleni, judetul Iasi”; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ținând seama de: 

a) Ordonanța de Urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice 

aferente anului școlar 2020/2021 în contextual riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2; 

b) Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia 

informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitive, acțiunea 2.3.3-

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educație, e-

sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro, 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 8076 din 22.10.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni 

înregistrat cu nr. 8111 din 23.10.2020; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit b) și d)  alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 2 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. – (1) Se aprobă proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 

necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Oteleni, judetul Iasi”,  în 

vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 

2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie 

digital competitiva, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație.        

Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Achizitie de tablete 

scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna 

Oteleni, judetul Iasi”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte 

echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Oteleni, judetul 

Iasi”  în cuantum de  413.595,07 lei inclusiv TVA. 

Art.4.- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului  „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii 

didactice on-line in comuna Oteleni, judetul Iasi”,  pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Oteleni. 

Art.5.- Se va asigura contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și cofinantarea procentuală din valoarea eligibilă a 

proiectului, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, precum si demararea 

procedurilor de includere in buget. 

Art.6.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.7.- (1) Se împuternicește domnul Gheraescu Felician Mihai, primarul comunei 

Oteleni să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Oteleni. 

(2) Reprezentantul legal al comunei Oteleni în relaţia cu Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020  pentru derularea Proiectului 

„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice 

on-line in comuna Oteleni, judetul Iasi”,  este primarul acesteia, care, potrivit legii, are dublă 

calitate de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale şi de ordonator principal de 

credite. 

Art.8. – Prezentul proiect de hotărâre se transmite spre dezbatere și avizare Comisiilor de 

specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Local, precum și Direcției pentru monitorizarea 

procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Oteleni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

URSACHE IONELA                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 23 octombrie 2020           BENCHEA L. ROBERT 
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Anexa la HCL nr. 90 din 23.10.2020 

 

”Indicatorii Proiectului” 

 

 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Achizitie de tablete scolare 

si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Oteleni, 

judetul Iasi sunt: 

 Indicatori tehnici: 

 Achizitie tablete pentru uz scolar – 233 bucati; 

 Achizitie camere web videoconferinta pentru sali de clasa – 14 bucati; 

 Achizitie laptopuri pentru profesori – 19 bucati. 

 

 Indicatori economici: 

 

Valoarea totala a investitiei, din care: 413.595,07 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli eligibile  - 98% 371.499,76 lei inclusiv TVA 

Cofinantare cheltuieli eligibile – 2% 7581,63 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli neeligibile 34.513,68 lei inclusiv TVA 

 

INDICATORI PRESTABILIŢI DE PROIECT  

 

INDICATOR DE REALIZARE Unitate măsură Valoare țintă 

Număr de elevi din învățământul preuniversitar de 

stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a 

participa la cursuri on-line 

NUMAR 233 

Număr de clase din unitatea/unitățile de 

învățământ preuniversitar sprijinite cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la 

cursuri on-line 

NUMAR 14 

Număr de profesori din unitatea/unitățile de 

învățământ preuniversitar sprijiniți cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la 

cursuri on-line 

NUMAR 19 

 

INDICATORI DE REZULTAT 

 

DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 

măsură 

Anul de 

referință 

Valoare 

referință 

Valoare 

țintă 

Utilizatori de servicii și aplicații digitale 

(numărul de indivizi care utilizează 

instrumente OER) 

Numar 

elevi 
2020 - 

2021 

 

0 252 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

URSACHE IONELA                                  Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 23 octombrie 2020           BENCHEA L. ROBERT 

 


