
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie 
de tablete scolare si alte echipamente necesare 

desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna 
MOVILA BANULUI, judetul BUZAU” 

 

 Consiliul Local al comunei Movila Banului, întrunit în şedinţă 
_______ în data de _______, la care participă un număr 
de___consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie; 
           
  Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de 
ședință si luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul 
de hotărâre inițiat de către consilierii locali din partea Partidului 
National Liberal, domnii Gavrila Camelian Narcis, Lazar Dorin si 
Mihai Gheorghe, privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului 
„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare 
desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Movila 
Banului, judetul Buzau”; 
            Activitatea școlară din com. Movila Banului se 
desfășoară exclusiv online, situație care poate să se 
prelungească ori să fie repetată pe viitor, până la încheierea 
anului școlar. În com. Movila Banului sunt elevi care provin din 
familii cu venituri reduse sau cu mai mulți frați. Aceștia, în 
special dacă sunt în ani terminali ai ciclurilor de învățământ, au 
nevoie de urgență de mijloacele tehnice necesare școlii online. 
Prin Ministerul Educatiei si Cercetarii urmeaza a se finanta 
achizitionarea unui numar de 80 tablete dar pentru 
desfasurarea activitatii scolare la nivelul comunitar este nevoie 
de 160 tablete . Din păcate, procedura este îndelungată, astfel 
că sunt șanse foarte mici ca tabletele să ajungă la copiii din 
localitate  până la finele anului școlar, lucru ce ar creea grave 
disfunctionalitati in sistemul de invatamant iar majoritatea 
elevilor ar fi nevoiti sa amane anul scolar din lipsa mijloacelor 
electronice de comunicare.  
           Pentru a ajuta elevii care au absolută nevoie de ele, se 
impune achiziția unei cantități de  80 tablete, prin procedură 



simplificată, finantarea achizitiei acestora urmand a se efectua 
din fonduri alocate din bugetul local al com. Movila Banului.  
                   Având în vedere temeiurile juridice, respectiv 
prevederile: 
 a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; 
b) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
 c) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
Ținând seama de:  
a) Referatul de aprobare  inregistrat sub numarul 
6221/3.12.2020 al domnilor consilieri locali Gavrila Camelian 
Narcis, Lazar Dorin si Mihai Gheorghe. 
b) Având în vedere raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Movila 
Banului, înregistrat cu nr.6222 din data de 3.12.2020;  
 c)Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-
financiare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură 
din cadrul Consiliului Local al comunei Movila Banului înregistrat 
cu nr.6223/3.12.2020 
           În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit b) și 
d) alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare;  
     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare, cu un număr de 
..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 
..........”abțineri”, adoptă/ respinge următoarea, 

HOTĂRÂRE: 
Art.1. – Se aprobă proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte 
echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in 
comuna Movila Banului, judetul Buzau”,  
Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare 
desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Movila 
Banului, judetul Buzau”, conform Anexei, care face parte din 
prezentul proiect de hotarare; 



Art.3.-Se aproba contractarea unui numar de 80 abonament 
internet mobil pe o perioada de un an in vederea desfasurarii 
activitatii didactice on-line in comuna Movila Banului, judetul 
Buzau, care sa asigure un trafic minim de date; 
Art.4.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achizitie de 
tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii 
activitatii didactice on-line in comuna Movila Banului, judetul 
Buzau” în cuantum de aproximativ  100.000 lei inclusiv TVA.  
Art5.- (1) Se împuternicește domnul Moise Dorin Romica, 
primarul comunei Movila Banului să semneze toate actele 
necesare şi contractul aferente în numele comunei Movila 
Banului.  
Art.6. – Prezentul proiect de hotărâre se transmite spre 
dezbatere și avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local, precum și Compartimentului Financiar-Contabilitate 
pentru monitorizarea procedurilor administrative din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului. 
  
MOVILA BANULUI, 3.12.2020 
 
INIŢIATORI, 
Consilier local Gavrila Camelian Narcis 
 
Consilier local Lazar Dorin 
 
Consilier local Mihai Gheorghe 
 

Avizat spre legalitate, 
Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 

 

 

 

 

 


