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HOTĂRÂREA NR. 91 / 2020 

privind aprobarea bugetului proiectului  

„ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA SÂNDOMINIC, 

JUDEȚUL HARGHITA” 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, întrunit la şedinţa ordinară din data de 22 

decembrie 2020, convocat prin Dispoziţia nr 211/2020, emisă de primarul comunei 

Sândominic, judeţul Harghita; 

 

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sândominic nr. 6109/2020, 

raportul de specialitate al Compartimentului de dezvoltare rurală și achiziții publice nr. 

6110/2020 și avizul Comisiei de activități economico-financiară; 

 

Luând în considerare Adresa Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății 

Informaționale: Solicitare de clarificări administrativ-eligibilitate cu nr. ieșire OIPSI 

105-2-233t/c1/18.12.2020, precum și Cererea de finanțare cu cod MySMIS: 144049- 

ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL 

HARGHITA. 

 

Văzând Dispoziția nr.182/2020 cu privire la aprobarea notei de fundamentare și cererii 

de finanțare aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN 

COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA” și Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Sândominic nr. 79 / 2020 privind aprobarea notei de fundamentare și cererii de 

finanțare aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN COMUNA 

SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA”; 

 

Ținând cont de sistemul MySMIS în cadrul POC, al doilea apel de proiecte aferent 

Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, 

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-

guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – 

„Creșterea gradului de utilizare a Internetului”; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.223/30.10.2020 pentru 

modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
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incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 

– Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-

guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 

– “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”. 

 art.44 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legii nr.1/2011 a educației naționale; 

 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”a”,  art.139 alin.(1) şi art.196 

alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă bugetul proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN 

COMUNA SÂNDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA, conform anexei la prezenta, cu 

următoarele detalii: 

 Valoare totală a proiectului (inclusiv TVA): 646.164,43 lei 

 Cheltuieli totale nerambursabile: 601.753,73 lei 

 Cheltuieli totale contribuție proprie: 12.280,70 lei 

 Cheltuieli totale neeligibile proiect: 32.130,00 lei 

 

Art. 2. Se aprobă contribuția proprie în valoare de 12.280,70 lei, respectiv cheltuielilor 

totale neeligibile al proiectului în valoare de 32.130,00 lei, finanțate din bugetul local al 

comunei Sândominic, județul Harghita.  

 

Art. 3. Se împuternicește primarul comunei Sândominic, județul Harghita pentru 

semnarea actelor necesare și a contractului de finanțare. 

 

Art. 4. Primarul comunei Sândominic prin Compartimentul de dezvoltare rurală și 

achiziții publice și Compartimentul financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe 

locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Sândominic, 

Compartimentului de dezvoltare rurală și achiziții publice, Compartimentului financiar-

contabil, resurse umane, impozite și taxe locale precum, Școlii Gimnaziale ”Marton 

Aron” din comuna Sândominic și Instituției Prefectului Județului Harghita, în vederea 

verificării legalității, și totodată se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei și pe site-ul comunei www.domokos.ro în Monitorul Oficial Local al comunei 

Sândominic. 

 

Sândominic, la 22 decembrie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

             Albert Alfonz-Pál                            Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
 


