
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr. 60 din 19 octombrie 2020 
privind aprobarea înființării Unității de Management a Proiectului ( UIP)  

„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar,  

Comuna Podoleni, Județul Neamț” 

Având în vedere prevederile: 

- art. 35 și art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- H.G. 907/20016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 144/2020 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; 

- GHIDULUI SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile 

conform Axa Prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-

19”, prin prioritatea de investiții 9a “Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 

dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 

sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și 

de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, 

Obiectivul Specific 9.1 “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”; 

- O.U.G. nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din O.U.G. nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul 

răspândirii COVID-19; 

- O.U.G. nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare 

şi gestionare a fondurilor europene structural şi de investiţii pentru perioada de programare 2014 – 

2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 

martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 

508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de 



sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de 

COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus); 

- Regulamentului (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce 

privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor 

structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19; 

- Comunicării CE (2020/C 108 I/01) „Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea 

cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19”; 

- Hotărârii nr. 59 din 19 octombrie 2020 prin care s-a aprobat întocmirea documentației 

reprezentând Studiu de fezabilitate/ Documentația tehnico-economică pentru proiectul ce are ca obiect 

„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Comuna Podoleni, Județul Neamț”; 

- art. 129 alin.(2) lit.„d” şi alin.(7) lit.„a” din O.U.G.  Nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit de 

Comisia pentru întocmirea şi actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat 

al comunei Podoleni şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. Nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ adoptă prezenta 

hotărâre.  

Art. 1. Se aprobă înființarea Unității de Management a Proiectului (UIP) ce are ca 

obiect „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 

echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar, Comuna Podoleni, Județul Neamț” în vederea 

implementării proiectului finanțat prin fonduri europene din FEDR prin Programul 

Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9“Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, prin prioritatea de investiții 

9a“Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 

și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 

comunități”, Obiectivul Specific 9.1“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19”. 

Art.2. Persoanele desemnate ca membrii Unității de Management a Proiectului (UIP) 

cu tema: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 



echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar, Comuna Podoleni, Județul Neamț”, sunt: 

 Doamna TUDURAN NEONELA, în calitate de MANAGER al proiectului; 

 Doamna BAGHIU MIHAELA CĂTĂLINA, în calitate de RESPONSABIL 

FINANCIAR;  

 Doamna ASANDULUI-STOICA SIMONA, în calitate de RESPONSABIL DE 

ACHIZIȚII. 

Art.3. Membrii Unității de Management a Proiectului (UIP) sunt numiți pentru toata 

perioada derulării și implementării proiectului cu titlul „Achiziția de echipamente din 

domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare 

activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, 

Comuna Podoleni, Județul Neamț”, 

Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul 

Comunei Podoleni, domnul Croitoriu Cristian. 

Art.7. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
IOAN SÎRGHI SECRETAR GENERAL, 

 ANCA-LENUŢA IOVU 
 


