ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 225
privind aprobarea proiectului ”E-educație – o șansă pentru viitor în municipiul Tulcea” și a
cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17 decembrie 2020,
legal constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”E-educație – o șansă pentru viitor
în municipiul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a
cofinanțării proprii, proiect din inițiativa Primarului;
Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, Ștefan ILIE, înregistrat sub
nr. 37431/08.12.2020 şi raportul de specialitate nr. 37425/08.12.2020 al Direcției Management Proiecte cu
Finanțare Nerambursabilă;
Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere:
- Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și
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 OS 2.4
– Creșterea gradului de utilizare a internetului, Acțiunea 2.3.3 -Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECȚIUNEA EEDUCAȚIE – Apelul 2, din cadrul Apelului de proiecte nr. 1 și 2.
- art. 20 și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza dispozițiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a) și d) și alin. (7)
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art.
199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
ART. 1 Se aprobă proiectul ”E-educație – o șansă pentru viitor în municipiul Tulcea” în vederea
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 –
Tehnologia informației și comunicațiilor TIC pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de
investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a internetului, Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, esănătate și e-cultură - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE – Apelul 2, din cadrul Apelului de proiecte nr. 1 și 2,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului ”E-educație – o șansă pentru viitor în
municipiul Tulcea”, în sumă de 8.875.083,32 lei inclusiv TVA, din care:
- valoarea finanțării nerambursabile este de 7.543.820,82 lei inclusiv TVA;
- contribuția proprie este de 1.331.262,50 lei inclusiv TVA și este asigurată din bugetul de stat și bugetul
local.
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ART. 3 Se aprobă cofinanțarea proprie a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea
pentru proiectul ”E-educație – o șansă pentru viitor în municipiul Tulcea” în sumă de 177.501,67 lei
inclusiv TVA, care reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
ART. 4 Consiliul Local al Municipiului Tulcea va asigura rectificarea bugetului local la momentul
constituirii surselor de venit, precum și oricând pe parcursul proiectului, în eventualitatea suportării unor
cheltuieli conexe sau neeligibile și va asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor.
ART. 5 Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea va asigura sustenabilitatea investiției,
furnizarea serviciilor/materialelor achiziționate în cadrul proiectului către grupurile țintă, pe toată perioada
de implementare și sustenabilitate a proiectului.
Art. 6 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea, Ștefan Ilie să semneze toate actele necesare
și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea.
ART. 7 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
ART. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Unității
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului
Tulcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, voturi abţineri….., voturi
împotrivă ….., din totalul de 19 consilieri / membri prezenţi.
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