
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.46/27.11.2020 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului 

“Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line 

in comuna Helegiu, jud. Bacau” 
 

Consiliul local al comunei Helegiu, întrunit în ședință ordinară în data de 27.11.2020 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ținând seama de: 

a) Ordonanța de Urgență 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 contextual riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2; 

b) Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia 

informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitive, acțiunea 2.3.3-

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educație, e-

sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro, 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Helegiu, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. 8103/9.11.2020, prin care se susține necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 8102/9.11.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  

necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) Avizele  comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Helegiu 

4736,4737 si 4738 din 26.11.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.b) și d) și alin. (4) lit.d), alin.7 lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ,adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E: 

 

Art.1. – (1) Se aprobă proiectul “Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare 

desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau”,  în vederea 



depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-

2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital 

competitiva, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice 

în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație.        

Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Achizitie de tablete scolare si 

alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud. 

Bacau”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.- Se aprobă valoarea totală a proiectului “Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 

necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau”  în 

cuantum 812.200,16 lei inclusiv TVA. 

Art.4.- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului  

“Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice 

on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau”,  pentru implementarea proiectului în condiții optime, 

se vor asigura din bugetul local al comunei Helegiu. 

Art.5.- Se va asigura contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului, cât și cofinantarea procentuală din valoarea eligibilă a proiectului, în 

conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, precum si demararea procedurilor de 

includere in buget. 

Art.6.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.7.- (1) Se împuternicește domnul Nicu Ciprian Enea, primarul comunei Helegiu să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Helegiu. 

(2) Reprezentantul legal al comunei Helegiu în relaţia cu Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020  pentru derularea Proiectului 

„“Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice 

on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau”,  este primarul acesteia, care, potrivit legii, are dublă 

calitate de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale şi de ordonator principal de 

credite. 

Art.8. Primarul comunei Helegiu, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 

hotarari. 

Art.9 Prezenta se comunică cu :Agenţia Naţională a Funcţionarilor  Publici ,Instituţia Prefectului 

– Bacau, Primar comuna Helegiu 

 

 

 

Presedinte de sedinta 

Draghiciu Adrian 

             

   Contrasemenaza 

Secretar comuna 

  Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 
Adoptata cu 15 votui “pentru’’,nici un vot impotriva, nici o abtinere 



 

 

Anexa 1 la HCL nr.46/27.11.2020  

”Indicatorii Proiectului” 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției “Achizitie de tablete scolare si alte 

echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau” sunt: 

INDICATORI FIZICI Valoare țintă (U.M. = bucăți) 

Număr de tablete pentru uz scolar 320,00 

Număr de laptopuri pentru cadre didactice 21,00 

Număr de camere web videocoferință pentru 

săli de clasă 

21,00 

Număr de table interactive pentru săli de clasă 19,00 

Număr de routere pentru săli de clasă 19,00 

 

INDICATORI ECONOMICI LEI( inclusiv TVA) 

Valoare totală investitie 812.200,16 

Cheltuieli eligibile - 98% 777.532,13 

Cheltuieli eligibile(cofinantare) - 2% 15.868,03 

Cheltuieli neeligibile 18.800,00 

INDICATORI PRESTABILIŢI DE PROIECT  

INDICATOR DE REALIZARE 
Unitate 

măsură 
Valoare țintă 

Număr de elevi din învățământul 

preuniversitar de stat sprijiniți cu 

echipamente mobile IT pentru a participa 

la cursuri on-line 

NUMAR 320 

Număr de clase din unitatea/unitățile de 

învățământ preuniversitar sprijinite cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a 

participa la cursuri on-line 

NUMAR 21 

Număr de profesori din unitatea/unitățile 

de învățământ preuniversitar sprijiniți cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a 

participa la cursuri on-line 

NUMAR 21 

INDICATORI DE REZULTAT 

DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 

măsură 

Anul de 

referință 

Valoare 

referință 

Valoare 

țintă 

Utilizatori de servicii și aplicații digitale 

(numărul de indivizi care utilizează 

instrumente OER) 

Numar 

persoane 

(elevi + 

profesori) 

2020 - 2021 0 
341 

 Presedinte de sedinta, 

    Draghiciu Adrian      

                                                           Contrasemenaza 

Secretar comuna 

  Mariana Spiridon 



 

 

 

 

 

 


