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HOTĂRÂREA NR.276 

privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Municipiul Mangalia cu 

echipamente IT” și a surselor de finanțare 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 

25.11.2020, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.321/25.11.2020, inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.66341/25.11.2020; 

• Referatul de specialitate al Direcției Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.66345/25.11.2020; 

• Prevederile O.M.F.E. nr.1186/19.10.2020 pentru modificarea și completarea Ghidului 

Solicitantului aferent Acțiunii 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 și 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, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene 

nr. 2397 / 2018, cu modificările ulterioare; 

•  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul 

Consiliului Local Mangalia;  

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4), lit. d), alin.(7), lit. a), art.139 

alin.(3) lit. a), art.196 alin.(1) lit. a), art.240 și art.243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Co-

dul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă proiectul ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL 

MANGALIA CU ECHIPAMENTE IT” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional 

Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și 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 OS 2.4 – Creșterea gradului 

de utilizare a Internetului, 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. 

 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 

MUNICIPIUL MANGALIA CU ECHIPAMENTE IT”, în cuantum de 12.382.508,11 lei (inclusiv 

T.V.A.). 

 

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a U.A.T. Municipiul Mangalia, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile în cuantum de 53.550,00 lei (inclusiv TVA) ale proiectului, cât și 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 246.579,18 lei (inclusiv TVA) 

reprezentând cofinanțarea proiectului ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 

MUNICIPIUL MANGALIA CU ECHIPAMENTE IT”. 
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Art.4 Se aprobă sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL MANGALIA CU 

ECHIPAMENTE IT”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul 

local. 

 

Art.5 Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Mangalia, să semneze toate actele necesare și contractul 

de finanțare, în numele si pentru U.A.T. Mangalia, ale proiectului ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL MANGALIA CU ECHIPAMENTE IT”. 

 

Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre și direcțiilor și 

serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției 

Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice 

pentru a fi aduse la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 

voturi ”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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