ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 65 din 6.11.2020
Avizat,
Secretar general,
Ionel Bostan
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente
proiectului „Achiziție de tablete școlare si alte echipamente electronice necesare
desfășurării activității didactice in mediul on-line in comuna Bodești, județul Neamț”
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) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
f) 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 eeducație, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat cu nr. 6179 din 6.11.2020., 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. 6180 din 6.11.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Bodești,
judeţulNeamț,
În temeiul prevederilor art. 129 alin . (2) litera b), alin. (4) litera d) art. 139 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art.1. – (1) Se aprobă proiectul „Achiziție de tablete școlare si alte echipamente
electronice necesare desfășurării activității didactice in mediul on-line in comuna Bodești,
județul Neamț”, 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 „Achiziție de tablete școlare si
alte echipamente electronice necesare desfășurării activității didactice in mediul on-line in
comuna Bodești, județul Neamț”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție de tablete școlare si alte
echipamente electronice necesare desfășurării activității didactice in mediul on-line in
comuna Bodești, județul Neamț”în cuantum de 759,899.61 lei inclusiv TVA.
Art.4.- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
„Achiziție de tablete școlare si alte echipamente electronice necesare desfășurării activității
didactice in mediul on-line in comuna Bodești, județul Neamț”,pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei Bodești.
Art.5.-Se va asigura contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor
neeligibile ale proiectului, cât și cofinanțarea 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 Barna Marinel, primarul comunei Bodești să semneze
toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Bodești.
(2) Reprezentantul legal al comunei Bodești în relaţia cu Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 pentru derularea Proiectului „Achiziție de tablete
școlare si alte echipamente electronice necesare desfășurării activității didactice in mediul
on-line in comuna Bodești, județul Neamț”, 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. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și
persoanelor interesate.
procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești.
Primar,
Marinel BARNA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, cu
respectarea art. 139, alin. (1) (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în
funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. ___ din ___2020
”Indicatorii Proiectului”
Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției„Achiziție de tablete școlare si alte
echipamente electronice necesare desfășurării activității didactice in mediul on-line in comuna
Bodești, județul Neamț”sunt:
 Indicatori tehnici:











Tablete pentru uz școlar - 209 bucăți;
Laptop - 25 bucăți;
Sistem all-in-one - 16 bucăți;
Camera web - 16 bucăți;
Camera web videoconferință - 3 bucăți i;
Proiector - 16 bucăți;
Ecran proiecție - 16 bucăți;
Tabla interactiva - 16 bucăți;
Router wireless - 6 bucăți;
Tableta grafica - 16 bucăți.

 Indicatori economici:
Valoarea totală a investiției, din care:

759,899.61lei inclusiv TVA

Cheltuieli eligibile - 98%

687,204.45 lei inclusiv TVA

Cofinanțare cheltuieli eligibile – 2%
Cheltuieli neeligibile

14,024.64 lei inclusiv TVA
58,670.52 lei inclusiv TVA

INDICATORI PRESTABILIŢI DE PROIECT
INDICATOR DE REALIZARE

Unitate măsură

Valoare țintă

NUMAR

209

NUMAR

16

NUMAR

25

Număr de elevi din învățământul preuniversitar de
stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a
participa la cursuri on-line
Număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ
preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT
pentru a participa la cursuri on-line
Număr de profesori din unitatea/unitățile de
învățământ
preuniversitar
sprijiniți
cu
echipamente/dispozitive IT pentru a participa la
cursuri on-line
INDICATORI DE REZULTAT
DENUMIRE INDICATOR
Utilizatori de servicii și aplicații digitale
(numărul de indivizi care utilizează
instrumente OER)

Unitate
măsură
Număr
elevi

Anul de
referință
2020 2021

Primar,
Marinel BARNA

Valoare
referință

Valoare țintă

0

273
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Nr. 6179 din 6.11.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a
cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente
electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in comuna Bodesti,
judetul Neamt”
Văzând necesitatea realizării proiectului„Achizitie de tablete scolare si alte echipamente
electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in comuna Bodesti, judetul
Neamt”
Analizând dispoziţiile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. [2] din H.G. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, concluzionăm că:
prima etapă în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de investiţii
o constituie elaborarea şi aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare;
nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul justificării necesităţii şi
oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri publice;
prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiţii
propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice;
conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1 la H.G.;
tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei,
evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie
de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a
patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii;
tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către
proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de
către beneficiar;
conţinutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. şi se adaptează de către beneficiar,
în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de
investiţii propus;
elaborarea studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este
condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei a notei conceptuale şi a temei de
proiectare.
Urmare a prevederilor art.136, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare am inițiat proiectul de hotărâre și
în baza prevederilor art. 129 alin . (2) litera b), alin. (4) litera d) art. 139 alin. (1) aceleiași
ordonanțe, văzând proiectele tehnice la obiectivele de investiție, supunem spre dezbatere Consiliului
Local proiectul de hotărâre întocmit.
Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre susmenţionat în
vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local al comunei Bodești.
PRIMAR,
Marinel BARNA
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Nr. 6180 din 6.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a
cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente
electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in comuna Bodesti,
judetul Neamt”
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum
și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente electronice
necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in comuna Bodesti, judetul Neamt”.
Văzând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ care
stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea
economico-socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare
conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul
protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor.
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(4) lit ”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2009 privind Codul Administrativ, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea
primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile
legii. Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede că “documentaţiile tehnico-

economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din
bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.
Analizând dispoziţiile art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. [2] din H.G. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Constat faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor
specifice aplicabile, motiv pentru care propune analizarea în vederea aprobării acestuia în şedinţa
ordinară a Consiliului Local.

Consilier,
Iftode Elena

