
 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 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; 
- 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 ............................................ la 
data de ............................., 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 
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 
 
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, 15.01.2021 

 
Inițiator, 
Primar, 
Moise Dorin Romică 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ioniță Alexandru Florin 
 

 
 
 
 
 
 


