
 

 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA ROSIORI 
CONSILIUL LOCAL 

  
  
                                          H O T Ă R Â R E A  Nr.12 
                                               din 05. 11. 2020  
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv  indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna 

Rosiori”   
                         

Văzând Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Rosiori – Kelemen Zoltan, cu privire la 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv indicatorilor tehnico-economici aferenti 
obiectivului de investiţie ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor 
echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”  şi a Raportul de specialitate întocmit de 
compartimentul de specialitate. 

Având în vedere: 

- prevederile art.  41, art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice. 

                  - prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 - luând în considerare prevederile Ordonantei de urgenta nr. 144 din 24 august 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 contextul riscului de infecție cu 
coronavirus SARS-CoV-2”  se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-
line. 
          Ținand cont de Ordinul nr. 1186 din 19.10.2020 pentru modificarea și completarea Ghidului 
Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - 
Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 
investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-
sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 / 2018, cu 
modificările ulterioare 
 In temeiul art. 155, alin. 1, lit.d si e şi respectiv art.136 și  196, aln. 1, lit. b din Ordonanta de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Rosiori 
  

H O T Ă R Ă Ș T E     
      

ART 1. Se aprobă proiectul ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor 
echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c., Obiectiv 
specific OS 2.4, Acţiunea 2.3.3, apelul de proiecte nr.2. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare 
si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”, în cuantum de 493.723,20  lei (inclusiv 
TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie a proiectului în cuantum de 44.980,00 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 8.974.86 lei, reprezentând cofinanțarea ,,Achizitia de echipamente de tipul 
tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori”. 

 



 
 
 
ART 4.  Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul 

tabletelor scolare si a altor echipamente/dispozitive electronice în comuna Rosiori” conform anexei 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare.  

ART 5.  Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Rosiori în vederea ducerii 
sale la îndeplinire  catre Primarul comunei Rosiori, Dl. Kelemen Zoltan. 
          ART 6.  Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul  
comunei Roșiori, Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartimentului financiar-contabil, Dosar 
documentaţie și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în 
format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  
DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.   

 
            
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hotărârea a fost adoptată cu   11_de voturi „pentru”,  0  voturi „împotrivă”,  0   „ abţineri” din totalul de 11 
consilieri în funcţie 
 
 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Blaga Dumitru 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


