
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 

Voturi pentru: 15  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA                

JUD. SATU MARE              

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL            

HOTĂRÂREA Nr. 99 

din data de 13 noiembrie 2020 
 

privind aprobarea participării Orașului Tășnad la proiectul ,,Achiziția de 

echipamente de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente/dispozitive 

electronice în orașul Tășnad”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți proiectului 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, întrunit în ședință ordinară la data de 13 

noiembrie 2020; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 

sub nr. 18805/10.11.2020; 

Analizând Referatul nr. 18804/10.11.2020 consilierului demnitarului din cadrul 

Cabinetului Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr.18839/11.11.2020 și 

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, 

agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Tășnad, înregistrat sub nr.19021/13.11.2020;  

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile 

tehnico-economice. 

În baza prevederilor Ordonanței 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 2020/2021în contextul riscului 

de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. d), precum 

şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 –  Se aprobă participare Orașului Tășnad la proiectul ,,Achiziția de 

echipamente de tipul tabletelor școlare și a altor echipamente/dispozitive electronice în 

orașul Tășnad” care face parte din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, 

Axa prioritară 2 – Tehnologia informației și 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, Acțiunea 2.3.3. – Îmbunătățirea 

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

incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul de proiecte 



 

 

nr. 2, cu proiectul Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-învățare în Orașul Tășnad în 

contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2. 

Art.2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1 din prezenta 

hotărâre, în cuantum de 2373563,28 (inclusiv TVA). 

Art.3 – Se aprobă contribuția proprie în cuantum total de 74058,68 lei, din care: 

suma de 27130 de lei reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului iar suma de 46928,68 de lei reprezintă contribuția de 2 % din valoarea 

eligibilă a proiectului - confinanțare, pentru proiectul menționat la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

Art.4 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului menționat la art. 

1 din prezenta hotărâre, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din 

aceasta. 

 Art.5 – Se împuternicește domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului 

Tășnad să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Orașului 

Tășnad. 

Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ 

           CONSILIER LOCAL                SECRETAR GENERAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU   SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                            ANEXA 

SATU MARE           LA HOTĂRÂREA NR. 99/2020 

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL  
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

pentru proiectul ,,Achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare și a altor 

echipamente/dispozitive electronice în orașul Tășnad” 

 

 

Descrierea proiectului si indicatorii tehnico-economici ai investitiei 

 

Proiectul va fi depus pentru a fi finantat prin Programul Operațional 

Competitivitate (POC), 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. 

Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020-2021 presupune o serie 

de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât 

pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de 

coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, 

dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice. 

În acest sens una dintre măsurile adoptate prin ”ORDONANȚA DE URGENȚĂ 

nr. 144 din 24 august 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”  se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în 

mediul on-line.  

În acest sens, orașul Tășnad are în vedere dotarea elevilor, cadrelor didactice si 

a claselor din unitatea de invatamant , Scoala Gimnaziala Tășnad și Liceul Tehnologic 

Tășnad cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor 

școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de 

pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita 

contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni 

riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol 

desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de 

învățământ. 

 
 

 

 

 

 



 

 

INDICATORI TEHNICI:  

1. Scoala Gimnaziala Tășnad 

 

cantitate

1 Tablete 816.00

2 Laptop 52.00

3 Camera web conferinta 46.00

4 Router wireless 16.00

5 Proiector 46.00

6 Ecran proiectie 46

7 Tablete grafice 52

Nr. Crt.
Investitii propuse prin 

proiect

NR. 

COPII 

per 

fiecare 

unitate

Nr. 

Profesori 

titulari

NR. Sali 

CLASE

816 52 39

 
 

2.Liceul Tehnologic Tășnad 

Nr. 

Crt. 

Investitii propuse 

prin proiect 

NR. 

COPII 

per 

fiecare 

unitate 

Nr. 

Profesori 

titulari 

NR. 

Sali 

CLASE 

  

cantitate 

1 Tablete  

303 26 14 

303.00 

2 Laptop 26.00 

3 
Camera web 

conferinta 
21.00 

4 Proiector 21.00 

5 Ecran proiectie 21.00 

6 Router wireless 6 

7 Tablete grafice 26 

 

Servicii : 

 

- servicii de consultanta (depunerea cererii de finanțare, consultanță în managementul 

investiției, servicii auxiliare achiziției publice); 

- auditul financiar al proiectului;  

Activitati specifice programului de finantare si a domeniului de interventie: 



 

 

- activitati de informare si publicitate; 

 

INDICATORI ECOINOMICI: 

Valoarea totala a proiectului conform bugetului cererii de finantare al 

proiectului ,,Achizitia de echipamente de tipul tabletelor scolare si a altor 

echipamente/dispozitive electronice în orașul Tășnad ” este de 2373563,28 de lei  

inclusiv  TVA (cota TVA 19%). 

Contribuția proprie a orașului Tășnad în cuantum total de 74058,68 de lei, din 

care: suma de 27130 de lei reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului iar suma de 46928,68 de lei reprezintă contribuția de 2 % din valoarea 

eligibilă a proiectului – confinanțare. 

Proiectul nu este generator de venit. Cursul de schimb valutar la care se va face 

conversia bugetului proiectului in Euro este  1 euro = 4,8318 lei, curs de schimb 

Inforeuro din luna August 2020. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ 

           CONSILIER LOCAL       SECRETAR GENERAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU     SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


