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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
CIF 3627374 

CONSILIUL LOCAL CICARLAU 

Cicârlău, Str. Unirii nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail contact@primariacicarlau.ro; web www.primariacicarlau.ro 

 

  HOTĂRÂREA  NR. 65  / 2020  
 

cu privire la aprobarea obiectivului de investitii si  implementării 
proiectului cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it 

mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice 
pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna 

Cicarlau, Judetul Maramures ” 
 

Consiliul Local al  comunei  Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în 

sedinta extraordinara in data de  19 octombrie  2020 ,  analizând temeiurile juridice, 

respectiv prevederile: 

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

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

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

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în 

administratia publică;  

       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru 

eleborarea actelor administrative ;  

                 f) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din 

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

ulterioare;  

                 g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 
      h) Legii bugetului de stat nr. 5 /  2020. 
      i) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrtiv 
      j)HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice 

 

 Având în vedere: 

 Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , referatul de 
aprobare al primarului nr.  5679  /2020  prin care  propune  aprobarea proiectului 
”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Cicarlau, Judetul Maramures ”,  
conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. 

Ares(2020)1847818 privind inițiativa de investiții de răspuns la pandemia cu 

coronavirusul SARS-Cov-2, Comisia Europeană propune mobilizarea fondurilor aferente 

politicii de coeziune pentru a răspunde într-o manieră flexibilă la nevoile apărute în 
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contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate (ex. sănătate, IMM-uri, forța de 

muncă). 

Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie 
de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât 
pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de 
coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, 
dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice. 

 
În acest sens una dintre măsurile adoptate prin ”ORDONANȚA DE URGENȚĂ 

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. În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din 
domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor 
echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților 
didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu 
profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu 
coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale 
a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ. 

Această măsură vizează interesul strategic național, acela de a asigura în bune 
condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021, respectiv de a 
asigura desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație.  
 Intervenţiile legate de TIC în educație vor viza dotarea elevilor cu 
echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare 
precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității 
didactice în mediu on-line astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea 
activităților didactice în anul școlar 2020-2021. 

  
 Raportul copartimentului de resort nr. 5680  /2020  si  referatul  compartimentului  de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ,  înregistrat sub 

nr.5681/2020; 

Avizele comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local;  

Tinand cont de:  GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene 

nerambursabile conform Axei prioritare 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 - Creşterea 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. 

-    OUG 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. 

 - prevederile dispoziţiilor art. 129, alin 1 si  alin 2 lit. d , art. 196 alin. 1 lit. a și art. 

197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; art. 286 alin. 4 și 287 

lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare 
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HOTĂRĂSTE 

Art. 1. Se aproba intocmirea documentatiei reprezentand Cerere de finantare/ 

Documentatia tehnico-economica pentru proiectul cu tema ”Achizitia de echipamente 

din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 

necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar,Comuna Cicarlau Judetul Maramures” în vederea accesării de fonduri 

europene din FEDR şi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate 2014-

2020, 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 - 

Creşterea 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. 

Art. 2. Se aproba ca sumele necesare intocmirii documentatiei cu tema ”Achizitia 

de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente 

și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar,Comuna Cicârlău , Judetul Maramures ”, sa fie suportate 

de la bugetul local al comunei Cicârlău , de la capitolul 6502. 

Art. 3. Comuna  Cicârlău va respecta toate cerintele cuprinse in Ghidul 

Solicitantului si in contractul de finantare ce urmeaza a fi semnat in cazul aprobarii 

Proiectului si se angajeaza : 

1.  să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 

2. să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile 

neeligibile care îi revin, aferente proiectului; 

3. să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, 

astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului; 

4. să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării 

proiectului sau să influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii 

evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie . 

5. sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin 

durata minima normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile 

nationale in vigoare, perioada fiind masurata incepand cu data livrarii acestora 

(semnarea procesului de receptionare si punere in functiune de catre entitatea 

beneficiara) 

6. să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în 

proiect; 

7. să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării 

proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 

8. să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin 

contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau 

prin surse proprii; 

 

Art. 4. Persoana desemnata ca reprezentant legal al Comunei Cicârlău in relatia cu 

OIPSI pe toata perioada derularii proiectului cu titlul ”Achizitia de echipamente din 

domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive 
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necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Comuna Cicarlau, Judetul Maramures ”, este domnul Sorin LUPSE in 

calitate de Primar al Comunei Cicârlău.  

 

Art. 5. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Primarul 

Comunei  Cicârlău , domnul Sorin LUPSE. 

Art. 6. Prezenta hotarâre  se comunică :  

- Institutiei Prefectului – judetul Maramures in vederea verificarii legalitatii 

- Primarului  comunei Cicarlau 

- Compartimentului contabil  

- Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte 

- Secretarului general al comunei  Cicârlău pentru aducere la cunostinta publica  

       

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA        CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                             AL   COMUNEI   CICÂRLĂU 

                         Nicolae DANUT                                                Georgela POP 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  extraordinară din data de 19 

octombrie    2020, cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  12 

Nr. consilieri prezenti  10 

Voturi pentru    10 

Voturi împotrivă  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA la Hotararea nr.    /2020  
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Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii:    

                        ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 

respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru 

elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Cicarlau , 

Judetul Maramures” 

Beneficiar: Comuna Cicârlău  

Amplasament: Judetul Maramures   

  Comuna Cicarlau ,  

  Satul Cicarlau , Ilba  

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Numar 
Bucati 

Specificații tehnice 

1   

 

2   

 

 

 

 

DATE ECONOMICE 

Valoare totala a investitiei: ...................... RON/EURO + TVA 


