
ROMÂNIA                                                                                               

JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN 

COMUNA SLATINA-TIMIS 

CONSILIUL  LOCAL  AL COM.SLATINA-TIMIS 

 

HOTĂRÂREA NR. 64/02.07.2021 

privind aprobarea implementarii proiectului “Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice a Scolii Gimnaziale  Slatina-Timiș ,comuna Slatina Timis ,jud.Caras 

Severin” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 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 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 Apelul de proiecte nr. 2.   

 Consiliul local al comunei Slatina Timis intrunit in sedinta din data de 02.07.2021   avand in 

vedere necesitatea si oportunitatea depunerii unui proiect de finantare necesar activitatii pentru 

tóate unitatile de invatamant de pe raza comunei ; 

 Având în vedere referatul de aprobare al domnului Primar  Roma Gheorghe  nr. 255din 

30.06.2021 și raportul de specialitate  nr. 254 din 30.07.2021, si Proiectul de hotarare nr.256 din 

30.06.2021; 

     Analizand si Hotararea Consiliului local nr.72/29.10.2020 de aprobare si implementare a acestui 

proiect pe raza UAT Slatina Timis.. 

 Potrivit H.C.L. nr.36/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al consiliului 

local al comunei Slatina-Timiș pe anul 2021; 

 Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 care prevede că 

autoritățile publice centrale, precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar pot 

achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19; 

 Văzând O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. c), art.137,art. 139 alin. 1, 

art. 196 alin. 1 lit. a), art. 197 alin. 1 și alin. 2, art. 199 alin. 1, alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, modificat și completat, 

                  Se prezinta si raportul de avizare vaforabil al comisiilor consiliului local: 



HOTĂRĂȘTE: 

               Art.1 Se aproba revocarea in  totalitate a Hotararii Consiliului  local nr.72/29.10.2020.  

 Art. 2 . Se aproba proiectul “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice a Scolii Gimnaziale  Slatina-Timiș ,comuna Slatina Timis ,jud.Caras Severin.” 

 Art. 3– Se aproba  cheltuielile necesare realizarii si implementarii proiectului 

“Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC  sistemice a Scolii Gimnaziale Slatina 

Timis, din comuna Slatina Timis ,jud.Caras Severin”. . 

 Art. 4–Se aproba : 

                          I .Valoarea totala a proiectului (cerere de finantare) “Îmbunătățirea conținutului digital și 

a infrastructurii TIC sistemice a Scolii Gimnaziale  Slatina-Timiș ,comuna Slatina Timis ,jud.Caras 

Severin”,in coantum de 330.330,82 lei(inclusiv TVA),din care valoarea totala  eligibila 303.190,82 

lei si valoare totala neneligibila de 27.140,00 lei  

                    II. Contributia proprie in proiect a comunei Slatina Timis,reprezentand achitare  tuturor  

cheltuelilor neneligibile de mai sus  ale proiectului,cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a 

proiectului in  conatum de 6.063,82 lei reprezentand cofinantarea proiectului “Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice a Scolii Gimnaziale  Slatina-Timiș ,comuna 

Slatina Timis ,jud.Caras Severin.” 

 Art. 5– Prevederile prezentei  Hotărâri vor fi depuse la indeplinire de catre primarul comunei 

,prin persoanele responsabile din cadrul compartimentelor de specialitate ale aparatului de lucru al 

primarului. 

              ART.6. Prezenta se comunica,dupa cum urmeaza: 

                   Institutiei   Prefectului Judetului Caras Severin. 

                Primarului comunei Slatina Timis si persoanelor desemnate. 

             Institutiilor publice/persoanelor juridice care prezinta  un interés. 

           Locuitorilor comunei,prin afisare pe seitul UAT Slatina Timis. 

                              Nr. Consilieri consiliul local =  11 

                               Nr. Voturi pentru                  =   10          

 

       PRESEDINTELE  SEDINTEI,                                                                                             CONTASEMNEAZA 

    Cons.VASILE  DRAGOMIR                                                                                              SECRETAR  GENERAL, 

                                                                                                                                                       jr.B.SZUPP 

                          

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


