
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA MAGIRESTI 

CONSILIUL  LOCAL 
Tel/fax 0234.355.000/0234.355.200 

e-mail: comunamagiresti@yahoo.com 

      

  HOTARAREA  

nr. 41   din 25.06.2021 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente 

proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii 

didactice on-line in comuna Măgireşti, judeţul Bacău 
 

Consiliul Local al comunei Magiresti, judeţul Bacău, întrunit în ședința  extraordinară din data de 

25.06.2021 

 

Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 4960 din 

18.06.2021,  

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Magiresti inregistrat sub numarul  4961 din 18.06.2021 

 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Magiresti,  

In baza prevederilor 

 art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 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; 

 art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 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; 

 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 e-educație, 
 In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7,litera d) si 

ale art. 196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1. – (1) Se aprobă proiectul „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 

necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Măgireşti, judeţul Bacău”,  în 

vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, 



pentru o economie digitala 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 „Achizitie de tablete 

scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna 

Măgireşti, judeţul Bacău”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

       Art.3.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte 

echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Măgireşti, judeţul 

Bacău” în cuantum 428.041,28 lei inclusiv TVA din care cofinanțare proprie în cuantum de 

7.946,87 lei. 

       Art.4.- Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului  „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii 

didactice on-line in comuna Măgireşti, judeţul Bacău”,  pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comuna Măgiresti. 

       Art.5.- Se va asigura contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și cofinantarea 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  CÂDĂ IONICĂ, primarul COMUNEI MĂGIREȘTI 

să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele COMUNEI 

MĂGIREȘTI. 

(2) Reprezentantul legal al COMUNEI MĂGIREȘTI în relaţia cu Autoritatea de 

Management pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020  pentru derularea 

Proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii 

didactice on-line in comuna Măgireşti, judeţul Bacău”,  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. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

general al comunei Magiresti . 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                        

          consilier                                                                                  contrasemnează 

Craciun Marian                                                                 secretar general comuna Magiresti 

                                                                                                 Bucurel Iulia Mihaela 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  13 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei  13 consilieri locali 
prezenţi




