
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: 14 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 9 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 5 
Voturi pentru:9  
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 .31 

din data de 16 februarie 2023 
privind depunerea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale de pe raza 

orașului Tășnad prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 
digitale a unităților de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială Tășnad și 

Liceul Tehnologic Tășnad. 
 

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 16 februarie 2023; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub 
nr. 10075./15.02.2023; 

Analizând Referatul nr.10060 /15.02.2023 al Compartimentului de Proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr.10101/15.02.2023 și Avizul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 
servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
26/2023; 

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) si lit.d), alin.4 lit.a ) si alin.7 lit.k), art.136 
alin 1 si alin.8, art.196 alin.1 lit.a) si art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 – Se aprobã depunerea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

de pe raza orașului Tășnad prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 
digitale a unităților de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială Tășnad și Liceul 



 
 

Tehnologic Tășnad, situatã în UAT, în cadrul PNRR/Componenta C15 - EDUCATIE si a 
cheltuielilor legate de proiect. 

 
Art. 2 - Se aprobã valoarea proiectului în cuantum de 4.181.616,90 lei, valoare 

eligibilă PNRR 3.513.963,78 lei, TVA eligibil 667.653,12 lei.. 
 
Art.3 - Se aprobã finantarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigurã 

implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-
economice/contractul de lucrãri. 

 
          Art. 4 - Se aprobã descrierea sumarã a investitiei, în concordantã cu mãsurile 
propuse conform cereri de finantare anexata la prezenta hotãrâre. 
 
         Art. 5 – Primarul UAT Tășnad, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotãrâri. 
 
         Art.6. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta  Primarului Orasului Tasnad, 
Institutiei Prefectului judetului Satu Mare. 
 
        Art.7. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul 
Primariei Orasului Tasnad. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 
PROF. SOFIA RUFF 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ROMÂNIA                                                                                                             ANEXA  
JUDEȚUL SATU MARE                                                  LA HOTĂRÂREA NR. 31/2023 
ORAȘUL TĂȘNAD 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

DESCRIERE SUMARĂ A INVESTIȚIEI 
Titlu apel de proiecte 

"Îmbunătățireainfrastructuriieducaționale de pe razaorașuluiTășnadprindotarea 
cu mobilier, materialedidacticeșiechipamentedigitale a unităților de 

învățământpreuniversitar: ȘcoalaGimnazialăTășnadșiLiceulTehnologicTășnad" 
 
 

I. Date privind solicitantul 
 
Sediul: OrașulTășnad, str. Lăcrămioarelor nr. 35, Județul Satu Mare, cod postal 445300; 
Tel/fax: +40 261 825701 / +40 261 825860 
Email: office@primariatasnad.ro 
Web: www.primariatasnad.ro 
 
II: Denumirea proiectului și programul de finanțare 
"Îmbunătățirea infrastructurii educaționale de pe raza orașului Tășnad prin dotarea cu mobilier, 
material didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar:Școala 
Gimnazială Tășnad și Liceul Tehnologic Tășnad", finanțat prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta C15: Educație. 
 
III. Prezentarea sumara a investitiilor care urmeaza sa fie facute 
 
 
     Proiectul presupune înnoirea infrastructurii educaționale a tuturor unităților de învățământ de 
pe raza orașului Tășnad, din județul Satu Mare. Orașul Tășnad, compus din localitatea 
componentă Tășnad și din satele Blaja, Cig, Rațiu, Sărăuad și Valea Morii. Orașul este situat în 
partea sudică a județului Satu Mare și are o populație de 8631 locuitori, fiind al patrulea cel mai 
mare centru urban al județului Satu Mare din punct de vedere demografic. 
     Prin proiect, se vor dota următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială Tășnad si 
Liceul Tehnologic Tășnad. 
     Investițiile realizate în cadrul proiectului vor fi utilizate pe termen mediu și lung, prin 
folosirea lor zilnică în cadrul procesului de predare. Ținând cont că ultimele investiții în dotări, 

mailto:office@primariatasnad.ro
http://www.primariatasnad.ro/


 
 

mobilier, echipamente, au fost realizate în urmă cu mulți ani, preconizăm că durata de utilizare a 
acestor echipamente va fi îndelungată. 

Beneficiile utilizării echipamentelor pentru personalul didactic și elevi: 

- facilitarea procesului de învățare, prin utilizarea mediilor digitale în cadrul lecțiilor; 
- efect pozitiv asupra accesului la educație și a calității acesteia, asupra moralului și sănătății 
mentale a copiilor și a cadrelor didactice; 
- creșterea gradului de digitalizare a educației, prin acces la resurse educaționale și prin accesul 
la resurse și infrastructură adecavte în unitățile de învățământ; 
- dezvoltarea competențelor digitale în cadrul unităților de învățământ de pe raza UAT Tășnad; 
- asigurarea unor standarde de calitate în dotarea grădiniței, corespunzătoare unei funcționări 
normale; 
- efect pozitiv asupra capacității școlii de a utiliza metode pedagogice moderne. 
Riscurile care pot apărea în realizarea și implementarea proiectului sunt descrise mai jos, precum 
și modalitățile de gestionare ale acestora: 

• creșterea inflației, care poate determina majorarea prețurilor la bunuri; acest risc poate fi 
gestionar prin solicitarea prestatorului de a-și menține oferta cel puțin 90 de zile de la 
ofertare 

• modificări majore ale cursului de schimb, acest risc poate fi gestionat prin includerea în 
proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevăzute 

• creșterea peste limitele analizate în proiect a prețurilor ca urmare a condițiilor 
concurențiale;  acest risc poate fi gestionat prin  

o reconfigurarea termenilor de referință în vederea contractării de servicii/bunuri cu 
valoare adăugată superioară astfel încât să satisfacă în aceeași măsură nevoile 
proiectului,  

o identificarea de produse/ bunuri substituibile 
• posibilitatea aplicării anumitor corecții financiare – responsabilul financiar precum și 

experții în achiziții vor supraveghea în mod deosebit acele activități care sunt cel mai 
frecvent generatoare de corecții 

• posibile întârzieri în procedura de achiziție publică, care poate fi gestionat prin demararea 
din timp a procedurilor de achiziție 

• incapacitatea furnizorilor de a livra la timp mobilierul și echipamentele, care poate fi 
gestionat prin identificarea furnizorilor care pot duce la bun sfârșit procedura de achiziție 
publică 

 
     Egalitatea de șanse presupune asigurarea posibilității fiecărui individ de a se dezvolta și de a 
alege, fără limitări impuse de reguli stricte. Egalitatea de șanse presupune accesul fiecărui individ 
la îmbunătățirea capacităților personale, indiferent de sex, etnie, religie, dizabilități. Acest concept, 
transpus în mediul școlar, presupune ca fiecare copil să aibă același nivel de acces la educație de 
calitate, indiferent de etnie, religie sau dizabilități.   
     Din punct de vedere al egalității de șanse, prin dotarea tuturor unităților de învățământ de pe 
raza orașului Tășnad, se va asigura același nivel al infrastructurii educaționale pentru toți 
preșcolarii și elevii din oraș, indiferent de etnie, sex sau religie. Cu atât mai mult, prin asigurarea 
dotărilor la un anumit standard, toți preșcolarii și elevii înscriși în unitățile de învățământ, 



 
 

beneficiarii finali ai acestui proiect, vor avea aceleași instrumente, materiale, excluzându-se astfel 
orice risc de discriminare.  
     Prin dotarea unitară a sălilor de clasă, laboratoarelor și atelierelor de practică, fiecare cadru 
didactic va avea același acces la materiale și dotări, putând exercita actul educațional la același 
nivel pentru toți copiii. 
     Proiectul presupune investiția în mobilier, echipamente tehnologice și materiale didactice 
pentru dotarea unităților de învățământ. Pentru debarasarea mobilierului vechi și a echipamentelor 
vechi, se va asigura că modalitatea în care aceasta va fi făcută nu va avea un impact semnificativ 
asupra mediului, ci va fi făcută cu generarea a cât mai puține deșeuri. 
     Prin dotarea laboratoarelor de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar 
(grădinițe) se va asigura accesul preșcolarilor la tehnologie, familiarizarea acestora cu 
echipamentele IT. Prin folosirea noilor tehnologii va crește gradul de utilizare a acestora în 
procesul de formare a preșcolarilor.  
     Dotarea atelierelor de practică cu dispozitive și echipamente tehnologice noi va asigura accesul 
elevilor la noile tehnologii, pregătindu-i astfel pentru realitatea din câmpul muncii și crescându-le 
astfel șansele de a-și găsi un loc de muncă calificat după absolvire. 
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