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HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Învățământ on-line performant în Dumbravita”, în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 20142020, 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, la Scoala Gimnazială
Dumbrăvița
însoţit de referatul de aprobare nr._47925/24.11.2020
Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, judeţul Timiş, întrunit în sedintă ordinară;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) O.M.E.C.
nr.5545/2020
pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind
desfăşurararea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului,
precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
e) art. 129, alin. (2), lit b), lit d), alin. (4) lit. c), alin. 7 lit. a), art. 139 alin. (3), lit. a),
din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
f) art 44 alin (1) din legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;
g) art.82, alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011;
Luând act de:
a) proiectul de hotărâre nr. 47926 /24.11.2020, însoţit de referatul de aprobare
înregistrat cu nr. 47925 /24.11.2020, al primarului comunei Dumbrăviţa în calitatea
sa de iniţiator, prin care se prezintă, se susţine şi se motivează necesitatea adoptării
proiectului de hotărâre;
b) nota de fundamentare nr.47924/24.11.2020, întocmită de Biroul Dezvoltare;

c) Raportul compartimentului de specialitate nr. 48725 / 27.11.2020,
întocmit de Biroul Contabilitate, taxe si impozite din cadrul Primăriei
comunei Dumbrăvița;
d) Avizul favorabil nr. 5 din 26.11.2020, al Comisiei de specialitate nr. I
din cadrul Consiliului local Dumbravița,
e) Rezultatul votului deschis-nominal de 17 voturi ,,pentru’’ exprimat de
membrii Consiliului local în plenul ședintei din totalul de 17 consilieri
prezenti, 17 consilieri in functie;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. c), art.139 alin. (3),
lit. b), art 196 alin (1) lit. a), din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, Consiliul local al comunei Dumbrăvița
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul „Învățământ on-line performant în Dumbravita”, în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 20142020, 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, pentru Scoala
Gimnazială Dumbrăvița.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici (financiari) ai proiectului prevăzut la
art. 1, prezentați în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Învățământ on-line performant în
Dumbravita”, în cuantum de 724.403,01 lei, inclusiv TVA, conform Bugetul
Proiectului prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Dumbravita, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 12.619,25 lei, reprezentând
cofinanțarea proiectului „Învățământ on-line performant în Dumbravita”.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Dumbrăvița prin Biroul Dezvoltare din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică conform prevederilor OUG nr.57/2019, privind
Codul administrativ în termenul prevăzut de lege:
 Instituţiei Prefectului – JudeţulTimiş;
 Primarului comunei Dumbrăviţa;
 Biroul Contabilitate, taxe si impozite din cadrul Primăriei com Dumbrăvița.
 Scolii gimnaziale Dumbrăvița
 Cetăţenilor prin afişare pe site-ul instituţiei;
Președinte de ședință
Consilier local

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al U.A.T. Dumbrăviţa

 ………………

 …………………………

Vasile BLEDEA

L.S.

Marius ROŞIAN-MITROVICI

Nr. 95 / 27.11.2020
Nr. de consilieri prezenţi: 17
Adoptată cu 17 voturi ,,pentru’’ , nr. voturi „abţinere” – 0 , nr. voturi împotrivă – 0
Nr. de mandate in functie: 17 consilieri
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CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ŞEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI
GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI NR. 95/2020
Semnătura persoanei
Data
OPERAŢIUNI EFECTUATE
responsabile să
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii )
27.11..2020
2
Comunicarea către primarul comunei )
/12.2020
Comunicarea către prefectul judeţului3)
/12.2020
4+5
Aducerea la cunoştinţă publică )
/12.2020
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter
/12.2020
4+5
individual )
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte
/12.2020
juridice7), după caz
Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu
majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local
al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii,
prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li
se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cunoştinţa publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

