
 

HOTĂRÂREA NR. 38/2021 

privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții 

”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA DĂNEȘTI, 

JUDEȚUL HARGHITA” 

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 16 

iunie 2021, convocat prin Dispoziția nr. 60/2021, emisă de primarul comunei 

Dănești, județul Harghita; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr.______/2021; 

- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr._______/2021; 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 

Dăneşti, înregistrat sub nr._______/2021; 

- Adresa Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății 

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

OIPSI 90-233t/nC/06.05.2021 

- Adresa Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății 

Informaționale: Solicitare de clarificări administra tiv-eligibilitate cu nr. ieșire 

OIPSI 90-2-233t/c1/18.12.2020 

- Cererea de finanțare cu cod MySMIS: 144031- ECHIPAMENTE IT PENTRU 

ȘCOALA DIN COMUNA DĂNEȘTI, JUDEȚUL HARGHITA. 

- Contractul de finanțare cu nr. 82/233t/04.06.2021 finanțat din PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 

- Ordinul nr. 1223/2020 Ministrului fondurilor Europene pentru modificarea 

Ghidului solicitantului 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 
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e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific 

OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului” 

Luând în considerare pandemia SARS-COV în România, pentru prevenirea 

efectelor pandemiei ca un eveniment natural imprevizibil, 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Dănești 

nr.17/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 

2021; 

În conformitate cu prevederile Art. 44, alin. (3) din Legea 273/2006 Legea 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale Art. 2, alin. (4) din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.„c” și lit.“d”, alin.  (5) lit. .„a”, 

respectiv art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

CODUL ADMINISTRATIV, cu modificările și completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă modificarea bugetului proiectului ”ECHIPAMENTE IT 

PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA DĂNEȘTI, JUDEȚUL HARGHITA”, cu 

următoarele detalii: 

a) Valoare totală a proiectului (inclusiv TVA): 572.793,03 lei 

b) Cheltuieli totale nerambursabile: 531.015,96 lei 

c) Cheltuiei totale contribuție proprie: 10.837,07 lei 

d) Cheltuieli totale neeligibile proiect: 30.940,00 lei 

Art. 2. –Se aprobă finanțarea din bugetul local necesară pentru cheltuieli totale 

contribuției proprie: 10.837,07 lei, respectiv cheltuieli totale neeligibile proiect 

30.940,00 lei. 

Art. 3. –Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Dănești.  

 

 

 

 

 



Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Dănești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și 

prefectului județului Harghita, și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 

sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.danfalva.ro. 

 

Dănești, la 16 iunie 2021 

 

Președintele de ședință,    Contrasemnează pentru legalitate: 

Gál Kálmán     Secretarul general al 

       C O M U N E I  DĂNEȘTI 

 ………………….……   Bogács Angyalka-Klára 


………………….……………… 
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