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HOTĂRÂREA NR. ______ 

privind aprobarea proiectului Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la 

nivelul școlii Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu, județul 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 26 noiembrie 

2020, legal constituită;  

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Acces la e-educație prin 

dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul școlii Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu, județul 

Tulcea și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii, 

proiect din inițiativa consilierului local Șinghi George; 

Având în vedere: 

- Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 prin Apelul de proiecte nr. 1 și 2, 

Acțiunea 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Obiectiv specific OS 

2.4 – Creșterea gradului de utilizare a internetului, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea 

aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Axa prioritară 2 – 

Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive; 

- 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) și 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. 198 din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART. 1 Se aprobă proiectul Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul 

școlii Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu”, județul Tulcea în vederea finanțării acesteia 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, e-sănătate, 

Apelului de proiecte nr. 1 și 2, Acțiunea 2.3.3. – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură –, Obiectiv specific OS 2.4 

– Creșterea gradului de utilizare a internetului, Acțiunea 2.3.3 -Îmbuătățirea conținutuui digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - 

SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE – Apel 2. 
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ART. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Acces la e-educație prin dezvoltarea 

infrastructurii IT la nivelul școlii Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu„ județul Tulcea”, în 

cuantum de 1.076.880,01 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală neeligibilă este de 10.000,00 lei. 

ART. 3 Cofinanțarea proprie a Școlii Gimnaziale Alexandru Ciucurencu pentru proiectul 

”Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul școlii Școala Gimnazială 

”Alexandru Ciucurencu„ județul Tulcea” este de 0%. 

ART. 4 Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile ]n cuatum de 10.000,00 lei, precum și 

cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Acces la e-educație prin 

dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul școlii Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu„ județul 

Tulcea, pentru implementarea tuturor activităților în condiții optime, se vor asigura din bugetul local 

al Muncipiului Tulcea. 

ART. 5 Consiliul Local al Municipiului Tulcea va asigura rectificarea bugetului local la 

momentul constituirii surselor de venit, precum și oricând e parcursul proiectului, în eventualitatea 

suportării unor cheltuieli conexe sau neeligibile. 

ART. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din granturi aprobate. 

ART. 7 Se vor asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției, furnizarea 

serviciilor/materialelor achiziționate în cadrul proiectului către grupurile țintă, pe toată perioada de 

implemenentare și sustenabilitate a proiectului. 

ART. 8 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

ART. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Municipiului 

Tulcea și publicare pe site-ul propriu Primăriei Tulcea. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, voturi abţineri -, voturi 

împotrivă ...., din totalul de 17 consilieri / membri prezenţi. 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,           CONSILIER LOCAL, 

        Jr. Leventh IUSUF                                                        Claudia-Alina FRANDEȘ 
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