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H O T Ă R Â R E A NR.55    
  din 30.06.2021 

 
Privind: modificarea HCL nr. 92 din 27.10.2020 privind aprobarea proiectului 

”Dotarea unităților de învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați cu 
echipamente electronice” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, pentru 
achiziționarea unor echipamente mobile IT de tip, tablete pentru uz școlar și a 
echipamentelor/dispozitivelor necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în 
cadrul unităților de învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați 

 
    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 1552/15.06.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  ordinară, online în data de 
30.06.2021, orele 10,00;  

Având în vedere prevederile Ordonanței 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 contextual riscului de infecție cu coronavirus 
SARS-CoV-2. 

Având în vedere Axa prioritară nr. 2- Tehnologia Informației și Comunicațiilor(TIC) pentru o 
economie digital competitivă,”- Prioritatea de investiții 2c./ Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-
guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,- Obiectiv Specific OS 2.4 / Creșterea gradului de 
utilizare a Internetului”; 

Având în vedere solicitarea de clarificări 2, precum și bugetul defalcat pe fiecare cheltuială pentru 
verificare rezonabilitate prețuri; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 
57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.- Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 92 din 27.10.2020 cu privire la aprobarea proiectului 

”Dotarea unităților de învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați cu echipamente electronice” și 
a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, pentru achiziționarea unor echipamente mobile IT de tip, 



tablete pentru uz școlar și a echipamentelor/dispozitivelor necesare desfășurării activității didactice în 
mediul on-line, în cadrul unităților de învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați, care va avea 
următorul cuprins ”Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din comuna 
Valea Mărului, județul Galați, cu echipamente electronice”  în cuantum de 689.148,74 lei (inclusiv TVA)” 

Art. 2 Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 92 din 27.10.2020 cu privire la aprobarea proiectului 
”Dotarea unităților de învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați cu echipamente electronice” și 
a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, pentru achiziționarea unor echipamente mobile IT de tip, 
tablete pentru uz școlar și a echipamentelor/dispozitivelor necesare desfășurării activității didactice în 
mediul on-line, în cadrul unităților de învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați, care va avea 
următorul cuprins ”Se aprobă contribuția proprie în proiect a comunei Valea Mărului, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 30.700,00 lei, cât și contribuția 
beneficiarului la cheltuielile eligibile reprezentând 2% din totalul acestora, în cuantum de 13.168,97 lei. ” 

Art. 3 Se modifică art. 5 din H.C.L. nr. 92 din 27.10.2020 cu privire la aprobarea proiectului 
”Dotarea unităților de învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați cu echipamente electronice” și 
a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, pentru achiziționarea unor echipamente mobile IT de tip, 
tablete pentru uz școlar și a echipamentelor/dispozitivelor necesare desfășurării activității didactice în 
mediul on-line, în cadrul unităților de învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați, care va avea 
următorul cuprins ”Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”Dotarea unităților de 
învățământ din comuna Valea Mărului, județul Galați, cu echipamente electronice”, după cum urmează: 
 Valoarea totală a proiectului – 689.148,74 lei, inclusiv T.V.A. din care: 
- Valoare eligibilă: 658.448,74 lei, inclusiv T.V.A. 
- Valoare neeligibilă: 30.700,00 lei, inclusiv T.V.A 
 
Valoarea eligibilă va fi asigurată după cum urmează: 
- FEDR - 85% - 559.681,44 lei, inclusiv T.V.A.; 
- Bugetul de stat - 13% - 85.598,33 lei, inclusiv T.V.A.; 
- Bugetul de stat ( buget local) - 2% - 13.168,97 lei, inclusiv T.V.A.” 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei Valea 
Mărului, în calitate de reprezentant legal al comunei și al proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din 
comuna Valea Mărului, județul Galați cu echipamente electronice” investiție realizată în cadrul 
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă, denumită în continuare Axa prioritară 2 – 
TIC, Prioritate de investiții 2c. Consolidarea Aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, 
e-cultură, e-sănătate, OS 2.4 Creșterea gradului de utilizarea a internetului, Apel 2 aferent Acțiunii 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 2 dedicat tabletelor școlare și 
echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică.  

Art.5. Prezenta hotărare se comunică in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in 
termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului și Prefectului judetului Galați și se aduce la 
cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
                Cuza Ionuț-Cătălin 

                                                                                                                             
Contrasemnează, 

                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 

 
 

  


