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-HOTARARE- 
privind aprobarea proiectului Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Costestii din Vale , judetul 

Dambovita , cu echipamente necesare activitatii didactice in mediu on-line , pentru desfasurarea in 

bune conditii a procesului educational atat pentru elevi , cat si pentru cadrele didactice in contextul 

crizei pandemice cerate de Coronavirusul Sars-Cov-2  si a cheltuielilor legate de proiect  

 

 

 

     Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , autoritate a administratiei publice 

locale , intrunit in sedinta extraordinara , astazi 25.01.2021 ; 

     Avand in vedere : 

     Expunerea de motive nr. 545/25.01.2021 ; 

     - Ghidul solicitantului – CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru proiecte 

aferente Axei Prioritare 2 ” Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala 

competitiva” , Prioritatea de investitii 2c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare , e-invatare, 

e-incluziune , e-cultura , e-sanatate , Obiectiv Specific OS.2.4 – Cresterea gradului de utilizare a 

Internetului , Actiunea 2.3.3 – Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in 

domeniul e-educatie , e-incluziune , e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E-EDUCATIE  , lansat in 

cadrul Programului Operational Competivitate 2014 – 2020 . 

     - UAT Comuna Costestii din Vale este solicitant eligibil , in calitate de autoritate publica locala pentru 

unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza unitatii administrativ teritoriale care desfasoara 

activitati didactice destinate elevilor ; 

     -masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational , prevazute de 

legislatia in vigoare , pentru prevenirea riscului infectarii cu coronavirus SARS – Cov-2 ; 

     - necesitatea luarii unor masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational 

atat pentru elevi , cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul 

SARS-CoV-2 , pentru a evita o crestere rapida a infectiei cu coronavirus , dar si pentru a crea conditiile 

necesare desfasurarii activitatilor didactice  , in cdrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de 

pe raza comunei Costestii din Vale ; 

     - prevederile art. 44 , alin.1 ) si 2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; 

     - In temeiul art. 129 , alin.2 ) , lit. c si art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

 

 

-HOTARASTE- 

 

      Art.1. – Se aproba proiectul „ Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Costestii din Vale , 

judetul Dambovita , cu echipamente necesare activitatii didactice in mediu on-line , pentru desfasurarea 

in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi , cat si pentru cadrele didactice in contextul 

crizei pandemice cerate de Coronavirusul Sars-Cov-2” , cod SMIS 149451 , in vederea finantarii acestuia 

in cadrul Programului Operational Competivitate 2014 – 2020 , Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informatiei 

si Comunicatiilor ( TIC) pentru o economie digitala competitiva”  , Prioritatea de investitii 2c.- 

Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare , e – invatare , e-incluziune , e-cultura , e-sanatate , 

Obiectiv Specific OS 2.4 – Cresterea gradului de utilizare a Internetului , Actiunea 2.3.3 – Imbunatatirea 

continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie  , e-incluziune , e – sanatate 

si e – cultura- SECTIUNEA E-EDUCATIE . 



     Art.2. – Se aproba lista echipamentelor / dispozitivelor electronice propuse a fi achizitionate prin 

proiect , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare . 

     Art.3. – Se aproba valoare totala a proiectului „Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Costestii 

din Vale , judetul Dambovita , cu echipamente necesare activitatii didactice in mediu on-line , pentru 

desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi , cat si pentru cadrele didactice 

in contextul crizei pandemice cerate de Coronavirusul Sars-Cov-2  , cod SMIS 149451, in cuantum de 

468.299,84 lei ( inclusiv TVA) . 

     Art.4. – Se aproba contributia proprie in proiect a UAT Comuna Costestii din Vale  , in cuantum de 

33.273,10 lei, reprezentand achitarea contributiei de 2% la cheltuielile eligibile ale proiectului , in 

valoare de 8.878,10 lei si achitatrea cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 24.395,00 lei . 

     Art.5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare imlementarii proiectului in conditiile 

rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale . 

     Art.6. – Se imputerniceste d-nul – Ing. Toma Matei – sa semneze toate actele necesare si contractul 

de finantare in numele UAT Comuna Costestii din Vale . 

     Art.7. - Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primar , prin serviciile din cadrul 

aparatului propriu ,iar secretarul va comunica celor in drept . 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata azi , 25.01.2021 , cu un numar de _____ voturi pentru , voturi abtineri 

_______ , voturi impotriva _______ , din totalul de _____ consilieri/membri prezenti . 

 

 

 

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA ,                             SECRETAR , 

                       Sima Vasile                                         Popescu Nita Adrian  
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