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HOTĂRÂREA NR. 4 / 21.01.2021  
privind aprobarea proiectului „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA ROATA DE 

JOS, JUDETUL GIURGIU, LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL ON-LINE, IN 
CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL SARS-COV-2” 

și a cheltuielilor legate de proiect  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere: 
-Necesitatea luării unor 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 cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe 
raza Comunei Roata de Jos; 

-Nota de fundamentare cu nr. 24/1774/21.01.2021, întocmită de administratorul public al comunei 
Roata de Jos, Județul Giurgiu, manager proiect „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA 
ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL ON-LINE, IN 
CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL SARS-COV-2”; 

-Referatul de aprobare nr. 25/1775/21.01.2021, al primarului U.A.T. comuna Roata de Jos, Județul 
Giurgiu nr, solicitant eligibil, în calitate de autoritate publică locală pentru unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale care desfășoară activități didactice 
destinate elevilor, privind măsurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, 
prevăzute de legislația în vigoare, pentru prevenirea riscului infectării cu coronavirus SARS-CoV-2 și 
Raportul de specialitate nr. 26/1776/21.01.2021;  

-Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru 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-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi 
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”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020; 

-Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea 

de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice 

aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 
-UAT Comuna Roata de Jos este solicitant eligibil, în calitate de autoritate publică locală pentru 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale care desfășoară 
activități didactice destinate elevilor; 

-Prevederile H.C.L. nr. 7/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;  
-Prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată; 
-Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile art. 155, alin. (1), pct. d) și alin. (5), lit. „b” și “d”, coroborat cu prevederile art. 129, alin. 

(2), lit. “d” și alin. (7), lit. “a” , “c” și “h”, art. 139, alin. (3) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2017 Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

-Avizele de specialitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu numerele: 30/1780/21.01.2021, 31/1781/21.01.2021 și 32/1782/21.01.2021;  
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În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. “a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2017 Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului                        

„ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, LA 

PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL ON-LINE, IN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE CREATE 

DE CORONAVIRUSUL SARS-COV-2”și a cheltuielilor legate de proiect, și a cheltuielilor legate de 

proiect și adoptă următoarea:  
 

HOTĂRÂRE  

ART 1. Se aprobă proiectul „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN COMUNA ROATA DE 

JOS, JUDETUL GIURGIU, LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL ON-LINE, IN CONTEXTUL 

CRIZEI PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL SARS-COV-2”, cod SMIS 149462, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 

“Tehnologia Informației și Comunicațiilor (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. 

ART 2. Se aprobă lista echipamentelor/dispozitivelor electronice propuse a fi achiziționate prin 
proiect, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN 
COMUNA ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL 
ON-LINE, IN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE CREATE DE CORONAVIRUSUL SARS-COV-2”, cod 
SMIS 149462, în cuantum de 949.066,37 lei (inclusiv TVA). 

ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. Comuna Roata de Jos, în cuantum de 
52.218,03 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea contributiei de 2% la cheltuielile eligibile in valoare 
de :18.303,03 lei si achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 33.915,00 lei de 
la Capitolul 65.03.02 – Învățământ primar.  

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

ART 6. Se împuternicește GHIDANAC MARIN, să semeneze toate actele necesare şi contractul 
de finanţare în numele UAT Comuna Roata de Jos. 

ART 7. Prezenta hotărâre va fi adusa la indeplinire de catre primar prin serviciile din cadru 
aparatului propriu, iar secretarul va comunica celor in drept. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi,21.01.2021, cu un număr de 13. voturi pentru, voturi 
abțineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 15. consilieri/ 13 membri prezenți. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           Contrasemnează  pentru legalitate secretar general u.a.t.  

VOICU ION             ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

 

                                                                    VIZA CFP  

         Consilier jr. NEAȚĂ VERGINIA  

 


