
5 
 

 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR.6 

cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor 
legate de proiect 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 Movila Banului, Judetul Buzau” 

     
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.138/12.01.2021 al domnului Moise 
Dorin Romica primarul Comunei Movila Banului; 

- Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului Comunei Movila Banului, inregistrat sub nr. 
139/12.01.2021 

- prevederilor art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul 
dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- 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. 

ținand cont de: 
- raportul de avizare, favorabil nr. 140/12.01.2021, al comisiilor 
pe cele trei domenii de activitate din cadrul consiliului local, 
respectiv: 

a)Comisia pentru activitati economico-financiare, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, 
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert; 
b) Comisia pentru invatamanat, cultura, culte, sanatate si 
familie, munca si protectie sociala, activitati sportive si 
agrement; 
c) Comisia juridica si de disciplina, apararea ordinei si 
linistii publice, a drepturilor cetatenilor, amenajarea 
teritoriului si urbanism. 

- prevederile art. 136, art. 286 alin. 4 și 287 lit. b din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
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- parcurgerea procedurii prevazute la art.7 din legea 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica  
- prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative 
- Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr.1223/30.10.2020 
pentru modificarea GHIDULUI SOLICITANTULUI aferent Actiunii 
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 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”,  
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a), art. 139 alin. (1), 
art. 129 alin.(4) lit.d),  și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul 
Buzau, intrunit in sedinta ordinara la data de 26.01.2021 
conform prevederilor art. 133 alin. (1) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, adopta prezenta, 

HOTĂRÂRE: 
Art. 1. Se aproba proiectul si cheltuielile legate de proiect 

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 
Movila Banului, Judetul Buzau” 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 indicatorii tehnico-economici actualizati ai 
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 



7 
 

Movila Banului, Judetul Buzau”, conform Anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aproba valoarea totala a 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 Movila Banului, 
Judetul Buzau”, in cuantum de 439027.98 lei (inclusiv TVA 
19%). 

Art. 4. Se aproba valoarea totala eligibila a 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 Movila 
Banului, Judetul Buzau”, in cuntum de 432242.98 lei 
(inclusiv TVA 19%), din care suma de 8644.86  lei (inclusiv 
TVA 19%) va fi asigurata din bugetul propriu al Comunei Movila 
Banului, reprezintand cofinantarea de 2% din valoarea eligibila a 
proiectului, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aproba contributia proprie a Comunei Movila 
Banului in cadrul proiectului, in cuantum de 6785.00 lei 
(inclusiv T.V.A. 19%), reprezentand cheltuieli neeligibile, 
conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6 Sumele, reprezentand cheltuieli care ar putea fi 
declarate neeligibile ulterior semnarii contractului de finantare 
si cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 
proiectului vor fi asigurate din bugetul propriu al Comunei 
Movila Banului. 

Art.7. Persoanele desemnate ca membrii ai Unitatii 
de Management a 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 Movila Banului, 
Judetul Buzau”, sunt: 

- Domnul – Moise Dorin-Romica, in Calitate de MANAGER al 
proiectului 

- Domnul – Negoita Marian, in calitate de RESPONSABIL 
FINANCIAR 

- Domnul – Done Catalin, in calitate de RESPONSABIL 
TEHNIC-ACHIZITII 
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Art.8. Persoana desemnata ca reprezentant legal al 
Comunei Movila Banului 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 Movila Banului, Judetul Buzau.”, 
este domnul Moise Dorin-Romica, in calitate de Primar al 
Comunei Movila Banului și de ordonator principal de credite. 

Art.9. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 
asigura de catre Primarul Comunei Movila Banului, domnul Moise 
Dorin-Romica. 

Art.10. Secretarului general al Comunei Movila Banului va 
asigura aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei 
hotărâri, precum şi comunicarea hotărârii catre Institutia 
Prefectului-judetul Buzau in vederea exercitarii controlului de 
legalitate si tuturor autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
 

Movila Banului, 26.01.2021 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   

  Petre Manea 
 
 
 

Contrasemnează, 
Secretar general al UAT Comuna Movila Banului,       

Ionita Alexandru Florin 
 
 
 
 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Movila Banului in 
sedinta ordinara din data de 26.01.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 11 voturi pentru, 
0 abtineri si 0 voturi impotriva, din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 
consilieri prezenti la sedinta. 
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ANEXA  nr.1 
la Hotararea nr.6/26.01.2021 

 

Principalii indicatori tehnico-economici actualizati 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 Movila 
Banului, Judetul Buzau” 

Beneficiar: Comuna MOVILA BANULUI 

Amplasament: Judetul BUZAU,  

Comuna MOVILA BANULUI,  

Satul Movila Banului 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI actualizati ai 
echipamentelor mobile IT de tip tablete pentru uz școlar 

Nr
. 
crt
. 

Denumire Numar 
bucati Specificații tehnice 

1 Tablete 9
3   Tehnologie 

Reţea  
 

GSM I HSPA / LTE, va 
funcţiona în orice reţea 
publică de telefonie 
mobilă.  

  Cartela SIM 

1 slot pentru cartela 
SIM accesibil din 
exterior, compatibil cu 
modelul de SIM ofertat. 

3G DA 
4G DA 

Husă 
protecţie 

Dedicată, tip TPU, să 
ofere protecţie împotriva 
zgârieturilor şi şocurilor, 
margine care să protejeze 
ecranul, sa ofere 
functionalitatea tip stand 
( inel, pliere, etc. )  
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Ecran 

Ecran IPS / TFT LCD, 
capacitate minim 16M 
culori, rezoluţie 1280 x 
800 pixels, raport 16:10, 
dimensiune 10”, raportul 
dintre ecran şi corpul 
tabletei minim 70%.  

Sistem 
operare 

Android 10 certificat GMS 
(Google Mobile Services), 
cu suport oficial asigurat 
de producator pentru 
upgrade la cel putin o 
versiune ulterioară.  

Tip 
extensii 
suporta
te 

TXT, EPUB, PDF, WORD, 
EXCEL, POWERPOINT, 
JPG, JPEG, GIF, BMP, 
PNG, MP3, WMA, WAV, 
OGG, FLAC, AC-3, MEPG 
1/2/4, H.263/H.264  

CPU Quad-core 1.5 GHz , 
64bit. 

Memorie 16GB interna,  2GB RAM  

Memorie 
externă 

Slot dedicat microSD / 
microSDXC cu suport 
până la 128GB 

WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n  
Bluetooth 4.0 
GPS A-GPS, GLONASS 
Camera 
foto 
spate 

5 MP, AF, înregistrare 
video 1080p@30fps 

Camera foto 
față 

2 MP 

Sunet 
Încorporat difuzor, 
conectivitate jack 
3.5mm 

Microfon Încorporat 

USB 
USB Type-C sau micro 
USB 2.0 care să permită 
și transfer de date 

Baterie Li-Po 5000 mAh 
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Valori SAR 
EU 

Se impune respectarea 
standardelor, conform 
reglementărilor Comisiei 
Europene pentru 
dispozitive mobile. Limita 
recomandată de Consiliul 
Uniunii Europene fiind de 
2.0W/kg în medie peste 
10 g de țesut care 
absoarbe cel mai mult 
semnal (IEC 62209-1)  
 

Greutate Maxim 550g fară husă 
de protecţie 

Cerințe Suplimentare: 

1. Producatorul / furnizorul tabletelor va oferi update-urile 
oficiale ale versiunii instalate de Android periodic si va 
pune la dispoziție o secțiune online dedicata accesării 
informațiilor referitoare la produs (exemplu dar fără a se 
limita la: detalii tehnice model, contact distribuitori si 
rețea service, update-uri, upgrade-uri, etc. ) 

2. Tabletele vor fi livrate cu ambalajul, manualul/instrucțiunile de 
utilizare si certificat de garanție inscripționate in limba 
romana. 

3. Tabletele vor fi livrate cu încărcător tip UE (RO) si cablu 
de date care sa permita transferul de date cat si 
incarcarea dispozitivului, cu o lungime de minim 1 metru. 

4. Tabletele ofertate vor avea un sistem de management la 
distanta centralizat care să permită minim: 
instalarea/dezinstalarea aplicațiilor, restricționarea accesului la 
anumite aplicații, configurarea aplicatiilor instalate, localizarea 
dispozitivelor, blocarea acestora in cazul unor evenimente 
neprevazute, totul prin intermediul unei interfete unice de 
adimistrare.  

5. Garanția produsului să fie de minim 2 ani, iar garanția 
producătorului de a asigura componente și service autorizat la 
nivel național pentru modelul de tabletă și accesorii livrate să 
fie de minim 3 ani.
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INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI actualizati 

ai echipamentelor și dispozitivelor IT necesare activității 
didactice 

Nr. 
crt. Denumire Numar 

bucati Specificații tehnice 

2 Laptop  22 

Intel i3 generatia 10 sau echivalent 
( scor minimum de 4.000 pe 
cpubenchmark.net ) 
Display 15”-16”, HD. 
Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4 
SSD: minimum 256GB, 
Placă video inclusă. 
Camera web inclusă. 
Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 
10/100/1000, bluetooth 4.2 
Porturi: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, 
RJ45, Audio jack combo 
Greutate: mai mica de 2 Kg 
Sistem de operare: Windows 10 for 
Education sau Windows 10 
professional  
 

3 Tableta grafica 12 
Rezolutie: 2540 lpi 

Nivel presiune creion: 4096 

 
 

4 

 
 
Camera web 
videoconferinta 

12 

Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 
pixeli, autofocus, zoom minim 1x HD 
Unghi vizualizare minim: 75 grade 
diagonala 
Microfon: distanta preluare minim 
2,4m 
Sunet: integrat si/sau extern 
Codare H.264 

5 Proiector 12 

Lumeni: 3000 ANSI mod normal si 
2000 ANSI economic 
Rezolutie nativa: 1280 x 800 pixeli 
Contrast: 15.000:1 
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Aspect imagine: 16:10 
Conectori: VGA, HDMI, Composite 
video, USB 
 

6 Ecran proiectie 12 

Tip suport: perete 
Diagonala: 2,5m 
Motor: da 
Telecomanda: da 
Suprafata de proiectare: 150 x 200 
cm 

7 Tabla 
interactiva 12 

Dimensiuni: maximum 2070 x 1250 
mm 
Diagonala zona activa: minimum 1950 
mm x 1130 mm 
Rezolutie: minimum 32768x32768 
Modalitate de scriere: Deget/Marker 
Stilus / pen interactiv cu 4 culori 
(Negru, Rosu, Verde, Albastru) 
Markere incluse: 4 
Sisteme de operare compatibile: 
Windows 10 sau echivalent 

8 Router Wireless 12 

Porturi LAN: 4 x LAN 
Porturi WAN: 1 x WAN 
Porturi LAN/WAN: 10/100/1000 Mbps 
Frecventa: 2.4 / 5 GHz 
Standarde: IEEE 802.11ac/n 5 GHz, 
IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz 
Dual band: da 
Viteza transfer: 2.4 GHz - 600 Mbps, 
5 GHz - 1300 Mbps 
Tipuri WAN: Dynamic IP, Static IP, 
PPPoE, PPTP, L2TP 
Securitate: 64/128-bit WEP, 
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 
encryption, Filtrare URL, Controale de 
timp, 
Firewall: SPI Firewall, IP and MAC 
Address Binding 
DNS: Rezervare adres, Lista clienti, 
DHCP Server 
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DATE ECONOMICE 

 Cursul InforEuro August 2020 = 
4,8318 lei 

 

    curs august 2020  
4,8318 

Denumirea 
echipamentelor 
și dispozitivelor 

IT 

Nr. 
bucati 

Pret EURO 
(cu TVA) 

 

Pret LEI 
(cu TVA) 

 
Pret 
euro/ 
buc  

Total 
euro 

Pret  
lei/ buc  Total lei  

Tablete (cu 
abonament 
lunar la 
internet inclus 
pentru o 
perioadă de 
minimum 24 
de luni) 

93 297.5 27667.5 1437.46 133683.83 

Laptop 22 750 16500 3623.85 79,724.65 

tablete grafice 12 700 8400 724.77 11,596.22 

Camera web 12 500 6000 2415.89 28,990.83 

Valoare 
totala 
proiect 
(lei TVA 
inclus) 

Total 
eligibil 
proiect 
(lei TVA 
inclus) 

Total 
neeligibil 
proiect 
(lei TVA 
inclus) 

Total 
nerambursabil 

– 
98 % din 
valoarea 
eligibila 
(lei TVA 
inclus) 

Total 
contribuție 

proprie 
2 % din 
valoarea 
eligibila 
(lei TVA 
inclus) 

439,027.98 432,242.98 6785 423598.12 8,644.86 



15 
 

videoconferinta 

Proiector 12 500 6000 2415.89 28,990.83 

Ecran proiectie 
perete 

12 200 2400 966.35 11,596.22 

Tabla 
interactiva 

12 2000 24000 9663.6 115,963.17 

Router wireless 12 150 1800 724.77 8,697.23 

TOTAL 187 -  92767.5 - 419242.98 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
  Petre Manea 

 
 

Contrasemnează, 
Secretar general al UAT Comuna Movila Banului,       

Ionita Alexandru Florin 
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Anexa nr 2 

La Hotararea nr.6/26.01.2021 

BUGET DEFALCAT 
pe fiecare cheltuiala - CHELTUIELI  ELIGIBILE 

 

Nr
. 

Cr
t 

CATEGORII DE 
CHELTUIELI 
ELIGIBILE 

(inclusiv TVA 
aferent în 

condiţiile în care 
TVA nu poate  fi 

recuperat*) 

UM Denumire 
achizitie 

Pret 
unita

r 
Cant Total 

Val. 
totala 

eligibilă 
incl. 
TVA 

(Lei) * 

Valoare 
TVA 

Rata 
cofina
ntare 
functi
e de  

solicit
ant 

  1 2 3 4 5 6=4*5 7 8 9 

I. 

Costurile 
investiţiilor în 
active corporale 
şi necorporale                 

I.
1 

Achiziţionarea de 
hardware TIC  
respectiv tablete 
pentru uz școlar cu 
acces la internet 

buc. 1 

 Tablete (cu 
abonament 

lunar la 
internet 

inclus pentru 
o perioadă 

de minimum 

1,437
.46 93.00 133,68

3.83 
133,683.

83 

21344.4
8 2% 
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24 de luni). 

              

I.
2 

Achiziţionarea de 
hardware TIC  
respectiv 
echipamente/dispo
zitive electronice 
necesare 
desfășurării 
activității didactice 
în mediu on-line 

buc. 

1 Laptop 3,623
.85 22.00 79,724.

65 

285,559.
15 

12729.1
5 2% 

2 Router 
wireless 

724.7
7 12.00 8,697.2

3 1388.63 2% 

3 Tabla 
Interactiva 

9,663
.60 12.00 115,96

3.17 
18515.1

3 2% 

4 tableta 
grafica 

966.3
5 12.00 11,596.

22 1851.50 2% 

5 camera web 
conferinta 

2,415
.90 12.00 28,990.

83 4628.79 2% 

6 videoproiecto
r 

2,415
.90 12.00 28,990.

83 4628.79 2% 

7 
ecran 

proiectie 
perete 

966.3
5 12.00 11,596.

22 1851.50 2% 
n       0.00 0 0 

I.
3 

cheltuieli pentru 
realizarea reţelei 
LAN necesară 

buc. 
1         

  
    

2             
3             
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pentru 
implementarea 
aplicației de 
proiect; 

              

n         
    

II
. 

Cheltuieli cu 
servicii de 
consultanţă 

  
              

II.
1 

Cheltuieli cu 
servicii de 
consultanţă pentru 
elaborarea tuturor 
documentaţiilor 
necesare depunerii 
proiectului (inclusiv 
scrierea Cererii de 
finanţare) 

serv
iciu 
/ set 

/ 
pac
het 
/ 

buc. 

1 consultanta 5,000
.00 1.00 5,000.0

0 

5,000.00 

0 2% 
              
              

          

    

II.
2 

Cheltuieli cu 
servicii de 
consultanţă în 
domeniul 
managementului 
proiectului, inclusiv 
elaborarea 
documentaţiilor 
necesare 
implementării 
proiectului şi/sau 

serv
iciu 
/ set 

/ 
pac
het 
/ 

buc. 
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servicii de 
asistenţă juridică 
pentru realizarea 
achiziţiilor publice 
(elaborarea 
documentaţiei de 
atribuire şi 
aplicarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
achiziţie publică) 

II
I. 

Cheltuieli de 
informare şi 
publicitate - 
conform 
prevederilor 
Manualului de 
Identitate 
Vizuală și 
tabelului 
referitor la 
cheltuieli de 
informare și 
publicitate 
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II
I.
1 

Cheltuieli de 
informare şi 
publicitate - 
conform 
prevederilor 
Manualului de 
Identitate Vizuală 
și tabelului 
referitor la 
cheltuieli de 
informare și 
publicitate 

serv
iciu 
/ set 

/ 
pac
het 
/ 

buc. 

  
anunt 

incepere 
proiect 

1.00 1,000
.00 

1,000.0
0 

8,000.00 

159.66 2% 

  
anunt 

finalizare 
proiect 

1.00 1,000
.00 

1,000.0
0 159.66 2% 

  panou 
informare 1.00 5,000

.00 
5,000.0

0 798.32 2% 

  etichete 200.0
0 5.00 1,000.0

0 159.66 2% 

          0   

  TOTAL GENERAL           432,24
2.98 

432,242
.98 

68,215.
27 0.00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
       Petre Manea 

Contrasemnează, 
Secretar general al UAT Comuna Movila Banului,       

Ionita Alexandru Florin
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Anexa nr 3 

La Hotararea nr.6/26.01.2021 

BUGET DEFALCAT 
pe fiecare cheltuiala - CHELTUIELI  NEELIGIBILE 

Nr. 
Crt 

CATEGORII DE 
CHELTUIELI 
NEELIGIBILE 

UM Denumire achizitie 

Pret 
unitar 

(fara TVA) 
Lei) 

Cant 

Val. 
totala 

neeligibil
ă fara 

TVA (Lei) 

TVA 
(Lei) 

Val. 
totala 
neeligi
bilă cu 

TVA 
inclus 
(Lei) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

I. 

Costurile 
investiţiilor în 
active corporale 
şi necorporale               

I.1 

Achiziţionarea de 
hardware TIC  
respectiv tablete 
pentru uz școlar 
cu acces la 
internet 

buc. 1             

I.2 

Achiziţionarea de 
hardware TIC  
respectiv 
echipamente/disp

buc. 1 
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ozitive electronice 
necesare 
desfășurării 
activității 
didactice în mediu 
on-line 

I.3 

cheltuieli pentru 
realizarea reţelei 
LAN necesară 
pentru 
implementarea 
aplicației de 
proiect; 

buc. 1             

II. 
Cheltuieli cu 
servicii de 
consultanţă 

  
            

II.1 

Cheltuieli cu 
servicii de 
consultanţă 
pentru elaborarea 
tuturor 
documentaţiilor 
necesare 
depunerii 
proiectului 
(inclusiv scrierea 
Cererii de 

serviciu 
/ set / 

pachet / 
buc. 

1 

Servicii de 
consultanţă 
pentru 
intocmirea 
documentaţiei 
de finanţare 0.0

0 0.00 0.00 0.00 0.00 
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finanţare) 

II.2 

Cheltuieli cu 
servicii de 
consultanţă în 
domeniul 
managementului 
proiectului, 
inclusiv 
elaborarea 
documentaţiilor 
necesare 
implementării 
proiectului şi/sau 
servicii de 
asistenţă juridică 
pentru realizarea 
achiziţiilor publice 
(elaborarea 
documentaţiei de 
atribuire şi 
aplicarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
achiziţie publică) 

serviciu 
/ set / 

pachet / 
buc. 

1 

Servicii de 
consultanţă în 
domeniul 
managementului 
proiectului, 
inclusiv servicii 
de asistenţă 
juridică pentru 
realizarea 
achiziţiilor 
publice 
(elaborarea 
documentaţiei 
de atribuire şi 
aplicarea 
procedurilor de 
atribuire a 
contractelor de 
achiziţie 
publică) 

5,0
00.
00 

1.00 5,000.00 0.00 5,000.0
0 
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III. 

Cheltuieli de 
informare şi 
publicitate - 
conform 
prevederilor 
Manualului de 
Identitate 
Vizuală și 
tabelului 
referitor la 
cheltuieli de 
informare și 
publicitate 

  

            

III.1 

Cheltuieli de 
informare şi 
publicitate - 
conform 
prevederilor 
Manualului de 
Identitate Vizuală 
și tabelului 
referitor la 
cheltuieli de 
informare și 
publicitate 

serviciu 
/ set / 

pachet / 
buc. 

1 

Site  proiect 
care contine 
Sigla Uniunii 
Europene, Sigla 
Guvernului 
României şi 
Sigla 
Instrumentelor 
Structurale în 
România  

1,3
00.
00 

1.00 1,300.00 247.00 1,547.0
0 

2 

Un link către 
site-ul web al 
Instrumentelor 
Structurale în 

200
.00 1.00 200.00 38.00 238.00 
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România, 
www.fonduri-
ue.ro postat pe 
site-ul 
solicitantului 

IV 

Alte cheltuieli 
necesare pentru 
implementarea 
proiectului 

    

  

          

  TOTAL GENERAL           6,500.00 285.00 6,785.
00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
       Petre Manea 

Contrasemnează, 
Secretar general al UAT Comuna Movila Banului,       

Ionita Alegandru Flori


