ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
Cod poștal: 737406,
Județ: Vaslui, Romania,
Tel.: 0235709826,
Fax: 0235709826;
E-mail: primaria.ciocani@yahoo.com
HOTARAREA NR. 1 / 2021
privind aprobarea modificarii principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii
cererii de finantare și a implementării Proiectului „Imbunatatirea infrastructurii TIC in domeniul eeducatie, in unitatile de invatamant din comuna Ciocani, judetul Vaslui” în cadrul Programului
Operaţional Competitivitate 2014 -2020, 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

Consiliul local al comunei Ciocani, judetul Vaslui, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.
2021,
Analizand Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare al primarului comunei Ciocani nr. 188./
22.01.2021 din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea modificarii
principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a
implementării Proiectului „Imbunatatirea infrastructurii TIC in domeniul e-educatie, in unitatile de
invatamant din comuna Ciocani, judetul Vaslui” în cadrul Programului Operaţional Competitivitate
2014 -2020, 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, eincluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului
Avand in vedere raportul de specialitate al Compartimentului achizitii publice, inregistrat la nr.
189/29.01.2022 si Avizul comisiei de specialitate;
-solicitarea Școlii Gimnaziale ”Teodor Medeleanu” Sat Ciocani nr. 112 /22.01.2021 privind
necesarul de tablete si echipamente IT pentru elevi;
Tinand cont de:
- Devizul General al investitiei intocmit de catre consultant;
- Programul Operaţional Competitivitate, 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;
- ORDONANTA DE URGENTA Nr.144 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului
scolar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2;
- art. 44 alin.1 și 4 și art.4 din Legea 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit b , alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 3, lit.e a art. 196,alin. 1, lit a
, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici din Hotararea nr.
54/29.12.2020 ai investiției „Imbunatatirea infrastructurii TIC in domeniul e-educatie, in unitatile de
invatamant din comuna Ciocani, judetul Vaslui”:
-Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 371.093,00 lei cu TVA, 311.842,86 lei fără TVA;
-Număr tablete achizitionate pentru elevii din invatamantul preuniversitar: 57 bucati;
-Numar laptop-uri achizitionate pentru cadrele didactice: 24 bucati;
-Numar proiectoare: 3 bucati;
-Numar ecran proiectie: 3 bucati;
-Numar router wireless: 3 bucati;
-Numar tabla interactica: 10 bucati;
-Camere web: 20 bucati.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Imbunatatirea infrastructurii TIC in domeniul eeducatie, in unitatile de invatamant din comuna Ciocani, judetul Vaslui”, în cuantum de 371.093,00 lei
(inclusiv TVA).
Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului și cheltuielile conexe obiectivului
investiției ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Imbunatatirea infrastructurii TIC in
domeniul e-educatie, in unitatile de invatamant din comuna Ciocani, judetul Vaslui”, pentru
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local sau alte surse legal
constituite.
Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.5. Se împuternicește Primarul comunei Ciocani, domnul Calin Gheorghe, să semeneze toate
actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei CIOCANI.
Art.6. Prezenta hotarare poate fi atacata conform procedurii si termenelor prevazute de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.7. Prezenta se comunica:
- Primarului comunei Ciocani,
- Institutiei Prefectului Judetul Vaslui,
- Compartimentului achizitii publice,
- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei.
Ciocani, la 29.01.2021
Președinte de ședință,
Năstase Claudiu-Laurențiu

Contrasemnează,
Secretar general, Abaza Iosefina
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