
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 48/2021 

privind aprobarea proiectului şi actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici 
ai proiectului „Achiziţionare tablete școlare și alte echipamente IT pentru dotarea 

Liceului teoretic ”Ion Constantin Brătianu” Hațeg, județul Hunedoara”   
 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă extraordinară, 
convocată de îndată, la 25 martie 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 56/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 6806 din 01.04.2021 prin care se propune aprobarea 
proiectului şi actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului 
„Achiziţionare tablete școlare și alte echipamente IT pentru dotarea Liceului teoretic ”Ion 
Constantin Brătianu” Hațeg, județul Hunedoara”, depus în cadrul Programului Operaţional 
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, scopul final fiind 
îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii Tic sistemice în domeniul educaţiei la 
nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din oraşul Haţeg.  

Având în vedere:  
a)Programul Operaţional Competitivitate, 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; 
b)raportul întocmit în comun de compartimentul protectia mediului şi directia economica din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6808 din 02.04.2021; 
c)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 6821  din 02.04.2021; 
d) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 6825  
din 02.04.2021; 
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 6827  din 02.04.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 40 lit. c) din O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 
internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 44 
alin. (1), art. 45 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.V din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri 
de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi 
completare a unor acte normative; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. 
(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 
199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 



 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă proiectul cu titlul „Achiziţionare tablete școlare și alte echipamente 

IT pentru dotarea Liceului Teoretic ”Ion Constantin Brătianu” Hațeg, județul Hunedoara”. 
Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției „Achiziţionare 

tablete școlare și alte echipamente IT pentru dotarea Liceului Teoretic ”Ion Constantin 
Brătianu Hațeg, județul Hunedoara”, după cum urmează: 
a)Valoarea totală a cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii: 1.822.723,90 lei fără 
TVA, 2.169.041,45 lei cu TVA, din care: 

 Valoare eligibilă: 2.122.871,45 lei cu TVA; 
 Valoare neeligibilă: 46.170,00 lei cu TVA; 
 Valoare eligibila nerambursabila: 2.080.414,02 lei; 
 Valoare contribuție proprie: 42.457,43 lei;  
 Rata de cofinanțare eligibila a beneficiarului: 2% ; 
 Rata ajutor financiar nerambursabil: 98% . 

b)Capacități: 
 Număr tablete școlare achizitionate: 746 bucăți ; 
 Număr table interactive achizitionate: 60 bucăți; 
 Număr laptop-uri achizitionate: 113 bucăți; 
 Număr routere wireless achizitionate: 68 bucăți. 

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziţionare tablete școlare și alte 
echipamente IT pentru dotarea Liceului Teoretic ”Ion Constantin Brătianu Hațeg, județul 
Hunedoara”, în cuantum de 2.169.041,45  lei, inclusiv TVA.  

 Art. 4 Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului și cheltuielile 
conexe obiectivului investiției ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Achiziţionare tablete școlare și alte echipamente IT pentru dotarea Liceului Teoretic ”Ion 
Constantin Brătianu Hațeg, județul Hunedoara”, pentru implementarea proiectului în condiții 
optime, se vor asigura din bugetul local sau alte surse legal constituite. 

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6 Se împuternicește Primarul Orașului Hațeg, domnul Pușcaș Adrian-Emilian, să 
semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Orașului Hațeg. 

Art.  7  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează echipa de proiect formată 
prin act administrativ al primarului oraşului Haţeg şi structurile cu atribuţii din cadrul 
aparatului de specialitate al acestuia.  
           Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrative, cu modificările şi completările ulterioare.                                         
           Art. 9  Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi 
se comunică, în condiţiile legii: Primarului Oraşului Hateg, Institutiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare; Compartimentului Administraţie Publică 
Locală, Compartimentului protecţia mediului; Direcţiei economice şi prin grija acestuia 
tuturor structurilor interesate.    
 
Haţeg,   la  25 martie 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN      
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :  11   din totalul de 17,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate absolută, art. 5 lit.cc)  –  9  voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -     10                  

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0 
Nu a votat                     -      1 

 


