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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 35 din 17.12.2020 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Asigurarea accesului elevilor din comuna 
Plenița la procesul de învățare în mediul on-line în contextul evitării riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-

2”  în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 
- 2020 

Consiliul Local al Comunei  Plenita , întrunit în ședință extraordinară la data de 17.12.2020 

Analizând referatul de aprobare nr. 11808 din 15.03.2020, al primarului comunei Plenita și raportul de 
specialitate nr. 11807 din 15.12.2020 al compartimentului finaciar-contabil si achizitii publice, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Asigurarea accesului elevilor din comuna Plenița la procesul de 

învățare în mediul on-line în contextul evitării riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, în scopul depunerii 
acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020;  

In conformitate cu prevederile Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020, Ghidul 
Solicitantului – Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de Proiecte, Axa Prioritară 
(AP) 2: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru economie digitala competitiva; Prioritatea de 
investitii 2c.: Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate; 
Obiectiv Specific (OS) 2.4.- Cresterea gradului de utilizare a Internetului; Actiunea 2.3.3. – Imbunatatirea 
continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura 
– Sectiunea E-Educatie; 

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. j), art.44 alin.(1) şi art. 53 din Legea 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
In temeiul art. 129 alin. (4) lit.”c”  si art. 139  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Consiliul Local al comunei Plenita adoptă prezenta;  

H O T A R A R E 
Art.1. Se aprobă proiectul „Asigurarea accesului elevilor din Comuna Plenița la procesul de învățare în mediul 

on-line în contextul evitării riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Apel: POC/882/2/4/ Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului elevilor din Comuna Plenița la procesul de 
învățare în mediul on-line în contextul evitării riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, în cuantum de 
577329.97 lei (inclusiv TVA), din care 565783,37 lei valoare nerambursabila și 11546,00 lei cofinantare proprie, ptrivit 
bugetului defalcat aratat in anexa la prezenta hotararea. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului „Asigurarea accesului elevilor din Comuna Plenița la procesul de învățare în mediul on-line 
în contextul evitării riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2” 



Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Asigurarea 
accesului elevilor din Comuna Plenița la procesul de învățare în mediul on-line în contextul evitării riscului de infecție 
cu coronavirus SARS-CoV-2”, pentru implementarea proiectului în 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, inclusiv suportărea din bugetul propriu al corecţiilor ce 
pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

Art.6. Primarul comunei Plenita prin aparatul de specialitate va duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediu şi publicare pe site-ul Primăriei comunei 
Plenita. 
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