
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr. 62 din 23 octombrie 2020 
privind aprobarea obiectivului de investiții și  implementării proiectului 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” 

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 Axei prioritare 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. 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 întocmirea documentației reprezentând Cerere de finanțare/ 

Documentația tehnico-economică pentru proiectul 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” în vederea accesării de fonduri europene din FEDR şi 

buget de stat prin Programul Operațional 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 aprobă ca sumele necesare întocmirii documentației 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”, sa fie suportate de la bugetul local al 

Comunei Podoleni, de la capitolul 65.02 – Învățământ. 

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 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”, prevăzuți în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Comuna Podoleni  va respecta toate cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului 

și în contractul de finanțare ce urmează a fi semnat în cazul aprobării Proiectului și se 

angajează: 

(1) să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 

(2) să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile 

care îi revin, aferente proiectului; 

(3) să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel 

încât să se asigure implementarea optimă a proiectului; 

(4) să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului 

sau să influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul 

procesului de evaluare şi selecţie . 

(5) sa asigure funcționalitatea echipamentelor IT achiziționate pentru cel puțin durata 

minimă normată de viață a acestora, în conformitate cu prevederile naționale în vigoare, 

perioada fiind măsurată începând cu data livrării acestora (semnarea procesului de 

recepționare și punere în funcțiune de către entitatea beneficiară); 

(6) să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 

(7) să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării 

proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 

(8) să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţă rezultatului proiectului prin 

contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse 

proprii; 



Art.5. Persoana desemnată ca reprezentant legal al Comunei Podoleni în relația cu 

OIPSI pe toată perioada derulării 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”, este domnul CROITORIU CRISTIAN în calitate de 

primar al Comunei Podoleni. 

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: 

Dănuț Prisacariu p. SECRETAR GENERAL, 

 Neonela Tuduran 

 
 


