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HOTĂRÂREA NR.43 

din data de 26 noiembrie 2020 

privind aprobarea participării Comunei Vărădia de Mureș în cadrul  proiectului “Îmbunatățirea 

conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de 

Mureș, judetul Arad” în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobarea cheltuielilor 

neeligibile și a cofinanțării acestuia 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare a Primarului comunei la proiectul de hotarare privind aprobarea participării Comunei Vărădia 

de Mureș în cadrul  proiectului “Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială 

„Cristian Herbei” Vărădia de Mureș”; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind aprobarea participării Comunei Vărădia de Mureș în cadrul  

proiectului “Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia 

de Mureș”;  

- Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, 

pentru o economie digital competitive, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro; 

- Ghidul solicitantului -  Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digital 

competitive, 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, Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii 

TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură; 

- prevederile OUG nr.144/2020 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;  
- prevederile art.129 alin. (2) lit b) și d) alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 consilieri în 

funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 10 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 1 « 

abtineri» voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea 

simplă; 

In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1. Se aprobă proiectul “ Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala 

Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad” în cadrul Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitive, 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 
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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, Apel : POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea 

conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “ Îmbunatățirea conținutului digital şi a 

infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad”, conform 

Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “ Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC la 

Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad” în cuantum de 372.164,40 lei (inclusiv 

TVA). 

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 12.343,28 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului – 5.000 lei audit financiar, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 

cuantum de 7.343,28 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “ Îmbunatățirea conținutului digital şi a 

infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad”. 

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Îmbunatățirea 

conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, 

judetul Arad”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 

decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.7. Se împuternicește d-na Miculit Crina Melania, primarul comunei Vărădia de Mureș, să semeneze toate actele 

necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Comuna Vărădia de Mureș. 

(2)Reprezentantul legal al comunei Vărădia de Mureș în relaţia cu Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 pentru derularea Proiectului “Îmbunatățirea conținutului 

digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” Vărădia de Mureș, judetul Arad”, 

este primarul acesteia, care, potrivit legii, are dublă calitate de autoritate publică executivă a administraţiei publice 

locale şi de ordonator principal de credite. 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţia Prefectului -  Judeţul Arad; 

- Primarul comunei Vărădia de Mureş; 

- Compartiment buget finante, impozite si taxe.  

 

PRESEDINTE, 

                                        Sorin Cauțun               CONTRASEMNEAZA,                                                                                                             

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu 

 

 
 
 

Anexa la HCL nr.43 din 26.11.2020 

 

”Indicatorii tehnico-economici Proiectului” 
 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției “Îmbunatățirea 
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conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială „Cristian Herbei” 

Vărădia de Mureș, judetul Arad” sunt: 

Indicatori tehnici:  

- Achizitie tablete pentru uz scolar – 140 bucati;  

- Table interactive – 8 bucati;  

- Achizitie laptopuri pentru profesori – 15 bucati. 

-Achizitie videoproiector- 10 bucati; 

- Achizitie suport videoproiector – 10 bucati; 

Indicatori economici: 

 

Valoarea totala a investitiei, din care: 
            lei inclusiv 
TVA 

Cheltuieli eligibile - 98% 367.164,40 lei inclusiv TVA 
Cofinantare cheltuieli eligibile – 2% 7343,28 lei inclusiv TVA 
Cheltuieli neeligibile 5.000 lei inclusiv TVA 

 

INDICATORI PRESTABILIŢI DE PROIECT 
 

INDICATOR DE REALIZARE  

Unitate 

măsură  Valoare țintă 
        
Număr de elevi din învățământul preuniversitar 
de       
stat sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a  NUMAR   140 
participa la cursuri on-line         
Număr   de   clase   din   unitatea/unitățile   
de       

învățământ preuniversitar sprijinite cu  
NUMAR 

  
11 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la 
   
      

cursuri 
on-line          
Număr  de  profesori  din  unitatea/unitățile  
de       

învățământ preuniversitar sprijiniți cu  
NUMAR 

  
19 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la 
   
      

cursuri 
on-line          

INDICATORI DE REZULTAT        

        

DENUMIRE INDICATOR 

Unitate Anul de  Valoare Valoare 

măsură referință 

 

referință țintă     

Utilizatori  de servicii  și  aplicații  Numar 2020 -     
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digitale 
(numărul   de   indivizi   care   
utilizează elevi 2021  0 159 
instrumente OER)         

 

 

 

PRESEDINTE, 

                                        Sorin Cauțun               CONTRASEMNEAZA,                                                                                                             

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu 

 


