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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului cu titlul „ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE IT 

PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ON-LINE DEDICATE 

ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD, 

JUDETUL ALBA” 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă extraordinară  cu convocare de îndată 

din 09.07.2021;  

Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul 

„ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU DESFAȘURAREA ACTIVITATILOR 

SCOLARE ON-LINE DEDICATE ELEVILOR SI CADRELOR DIDACTICE DE LA SCOALA 

GIMNAZIALA CIUGUD, JUDETUL ALBA”, proiect inițiat de primarul Comunei Ciugud; 

- Raportul de specialitate nr.5129/2021 întocmit de către Consilierul primarului; 

-  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 

familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

 Vâzând adresa Școlii Gimnaziale Ciugud nr.1096/05.07.2021 înregistrată la Primăria 

comunei Ciugud sub nr.5159/07.07.2021 și solicitarea de clarificare 2 înregistrată sub 

nr.1040/2021; 

Ţinând cont de prevederile:  

- Cererii de finanțare cod SMIS 144194 cu titlul „Achiziționare de echipamente IT pentru 

desfășurarea activităților școlare on-line dedicate elevilor și cadrelor didactice de la Școala 

Gimnazială Ciugud, județul Alba” depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Axa 

prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală 

competitivă; 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-EDUCAȚIE Apel 2; 

- Ordinul ministrului fondurilor european nr. 2397/2018, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor 

-   art. 129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit.d) privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Aprobă proiectul ”ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ON-LINE DEDICATE ELEVILOR ȘI 

mailto:office@primariaciugud.ro
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CADRELOR DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAIZALĂ CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”, 

identificat prin cod SMIS 144194 în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL 

COMPETITIVITATE. 

 Art.2. Aprobă cheltuielile legate de proiect, respectiv cofinanțarea pentru realizarea 

investiției ”ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ON-LINE DEDICATE ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE 

DE LA ȘCOALA GIMNAIZALĂ CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”, după cum urmează: 

- Se aprobă valoarea totală de investiție a proiectului cu titlu ”ACHIZIȚIONARE DE 

ECHIPAMENTE IT PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ON-LINE 

DEDICATE ELEVILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAIZALĂ 

CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” în cuantum de 392.147,84 lei, din care valoarea eligibilă 350.683,12 

lei și valoarea neeligibilă de 41.464,72 lei. 

- Se aprobă cofinanțarea proprie la cheltuielile eligibile în sumă de 0 lei cât și a cheltuielilor 

neeligibile în sumă de 41.464,72 lei – conform buget anexat ( Anexa – Buget defalcat). 

 Art.3.  Hotărârea se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Financiar contabil; 

- Consilierului primarului; 

- 1 exemplar la dosar. 

 

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 09.07.2021 

Nr.76 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

84.61% din numărul consilierilor în funcţie 
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I.
Costurile investiţiilor în active corporale şi 

necorporale

I.1
Achiziţionarea de hardware TIC  respectiv tablete 

pentru uz școlar cu acces la internet
buc. 1

Achizitionare de echipametne mobile 

de tip  tablete pentru uz scolar inclusiv 

abonamet internet (24 luni)

1.207,00 158,00 190.706,00 226.940,14 36.234,14 0,00%

buc. 1

Achizitionare de echipamente dedicate 

profesorilor pentru a participa la 

cursurile on-line - laptopuri

3.045,00 21,00 63.945,00 76.094,55 12.149,55 0,00%

buc. 2

Achizitionare echipamente necesare 

desfasurarii orelor on-line - tableta 

grafica

1.279,00 9,00 11.511,00 13.698,09 2.187,09 0,00%

buc. 3 Achizitionare camera web conferinta 2.030,00 9,00 18.270,00 21.741,30 3.471,30 0,00%

buc. 4
Sistem management dispozitive 24 

luni)
149,00 158,00 23.542,00 28.014,98 4.472,98 0,00%
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II. Cheltuieli cu servicii de consultanţă

II.1

Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru 

elaborarea tuturor documentaţiilor necesare 

depunerii proiectului (inclusiv scrierea 

Cererii de finanţare)

serviciu 1
Servicii de consultanta in scrierea cererii 

de finantare

II.2 serviciu 1
Servicii de consultanta in 

managementul proiectului 
5.000,00 1,00 5.000,00 5.950,00 950,00 0,00%

II.3 serviciu 2
Asistenta juridica pentru realizarea 

achizitiilor publice
9.000,00 1,00 9.000,00 10.710,00 1.710,00 0,00%

II.4 Servicii de audit financiar serviciu 3 Servicii audit financiar 5.000,00 1,00 5.000,00 5.950,00 950,00 0,00%

Anexa 7 - buget defalcat

PROIECT TITLU: ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR SCOLARE ON-LINE DEDICATE ELEVILOR SI CADRELOR DIDACTICE DE LA SCOLA GIMNAZIALA CIUGUD, JUDETUL ALBA

Nr. Crt

CATEGORII DE CHELTUIELI

ELIGIBILE (inclusiv TVA aferent în 

condiţiile în care TVA nu poate  fi 

recuperat*)

I.2

Denumire achizitie

BENEFICIAR  SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD

I.3
cheltuieli pentru realizarea reţelei LAN necesară 

pentru implementarea aplicației de proiect;
buc.

Total

BUGET DEFALCAT
pe fiecare cheltuiala - pentru verificare rezonabilitate preturi

Pret unitar Cant

Achiziţionarea de hardware TIC  respectiv 

echipamente/dispozitive electronice necesare 

desfășurării activității didactice în mediu on-line

Val. totala eligibilă 

incl. TVA (Lei) *

3

1

Valoare TVA

Rata 

cofinantare 

functie de  

solicitant

2

UM

Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul 

managementului proiectului, inclusiv elaborarea 

documentaţiilor necesare implementării 

proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică 

pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea 



III.

Cheltuieli de informare şi publicitate - 

conform prevederilor Manualului de 

Identitate Vizuală și tabelului referitor la 

cheltuieli de informare și publicitate

III.1

Cheltuieli de informare şi publicitate - conform 

prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și 

tabelului referitor la cheltuieli de informare și 

publicitate

serviciu 1

Servicii de publicitate si informare 

(comunicat presa 2 buc; autocolante 

210 buc)

2.562,00 1,00 2.562,00 3.048,78 486,78 0,00%

TOTAL GENERAL 329.536,00 392.147,84 62.611,84

Total 
Costuri 

eligibile
Costuri neeligibile

392.147,84 350.683,10 41.464,74

Contribuția 

proprie
Buget național

85% 0% 15%

Costuri  totale  (din  care  costuri 

eligibile din fonduri structurale)

Surse de finanțare (ponderi)

Contribuție 

UE

Contribuția națională

Buget estimativ şi sursele de finanţare

* Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanțat din FESI se completează Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse 
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