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     AVIZAT SECRETAR GENERAL UAT CICARLAU 

                                                                         GEORGELA POP 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45  /2021 
 

Privind  actualizarea   HCL nr. 65/2020 pentru  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 ” 
 

Primarul  comunei  Cicârlău, judetul Maramures, 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. 3822 /2021   prin care  propune actualizarea  HCL nr.65/2020 
pentru   aprobarea 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 ” 
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 Raportul copartimentului de resort nr.3823 /2021   si  referatul  compartimentului  de 

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

3824/2021 .  

 HCL nr. 65/2020 prin care s-a aprobat obiectivul de investitii si  
implementarea  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 ”. 

Solicitarea de clarificare nr. 2 , nr. iesire IPSI 289-233t/Nc/25.06.2021  prin care se 
solicita,  pentru demararea etapei contractuale, actualizarea  hotărârii  de aprobare a 
proiectului si a cheltuielilor  legate de proiect , actualizate.  
 

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 

PROPUN  

Art. 1. Se aproba  actualizarea  Hotărârii Consiliului Local Cicârlău  nr. 65/ 

19.10.2020 privind 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 . 

Art. 2  Se aproba actualizarea valorii  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 !”: 

- Valoarea totală a proiectului: 695.044,48 lei  

- Vaoarea totală eligibilă a proiectului:682.394,64 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă: 668.746,75 lei  

- Valoare FEDR :580.035,44  

- ValoareBS : 88.711,31 lei  

- Valoarea coofinantarii proprii :13.647,89 lei  

- Rata de co- finantare -98 %. 
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Art. 3. 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 

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

Comunei  Cicârlău , domnul Sorin LUPSE. 

Art. 5. 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  

       

 

INITIATOR PROIECT  

PRIMAR  

 

 

 

 

 

 

 

 


