
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA $1EUT 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea proiectului: ,,f mbunatafirea confinutului digital ~i a infrastructurii TIC in $coal a 

Gimnaziala $ieuf ~i $colile apartinatoare: $coala Gimnaziala Sebis, $coala primara Ru~tior 
~i $coala primara Lunca" 

Consiliul local al comunei Sieut, intrunit in §edinta ordinara, 
Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investijiilor publice de 

modernizare a infrastructurii de acces, modernizare infrastructura educationala/sociala, in $coala 
gimanaziala $ieu\. 

Luand act de: 
- referatul de aprobare a primarului comunei $ieu\, in calitatea sa de ini\iator, prin care se susjine 
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivita\ii prin 
implementarea proiectului ,,imbunatafirea confinutului digital ?i a infrastructurii TIC in $coa/a Gimnazia/a 
$ieuf ?i ?Colile apartinatoare: $coa/a Gimnaziala Sebis, $coa/a primara Ru?tior ?i $coala primara Lunca" 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se 
motiveaza, indrept ~i in fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivita\ii; 

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-art. 120 9i art. 121 alin. (1) 9i (2) din Constitu\iaRomaniei, republicata; 
- art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau convenjii; 
- art. 20 9i 21 din Lege cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
- Legea nr. 273/2006 privind finan\ele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 
- prevederile ghidului solicitantului aferent Axei prioritare 2 - Tehnologia lnformatiei §i Comunicatiilor 

(TIC) pentru o economie digitala competitive, Prioritatea de investi\ii 2c. - Consolidarea aplicatiilor TIC 
pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre§lerea 
gradului de utilizare a lnternetului, Actiunea 2.3.3 - lmbunata\irea con\inutului digital ~i a infrastructurii TIC 
sistemice in domeniul e-educa\ie, e-incluziune, e-sanat~te 9i e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCA TIE 

- prevederile din ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 24 august 2020 privind unele masuri 
pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfii?urarii in condifii de prevenfie a 
activitatilor didactice aferente anului sco/ar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-, ' ' 
CoV-2" 

- prevedrile din ORDINUL nr. 1186 din 19.10.2020 pentru modificarea ~i completarea Ghidului 
Solicitantului aferent Ac\iunii 2.3.3 - lmbunata\irea conjinutului digital ?i a infrastructurii TIC sistemice in 
domeniul e-educa\ie, e-incluziune, e-sanatate ~i e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE, Axa prioritara 2 -
Tehnologia lnforma\iei §i Comunicajiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de investi\ii 
2c. - Consolidarea aplica\iilor TIC pentru e-guvernare, e-inva\are, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, 
Obiectiv specific OS2.4 - "Cre?terea gradului de utilizare a lnternetului", Programul Opera\ional 
Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 I 2018, cu 
modificarile ulterioare 

- prevederile Hotariarii Consiliului local Sieut nr. 3 din 28.01.2021, privind aprobarea parteneriatului 
dintre comuna $ieu\ ~i $coala Gimnaziala ~ieui, in vederea implementarii proiectului: Jmbunatafirea 



confinufului digital 9i a infrasfructurii TIC in $coala Gimnaziala $ieuf 9i ~colile apartinatoare: $coala 
Gimnaziala Sebis, $coafa primara Ru9tior 9i $coa/a primara Lunca" 

-Avizele consultative a Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei $ieut; 
ln temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. m), art. 139, alin. 

{1) ~i alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTARA~TE 

Art.1 Se aproba necesitatea si oprtunitatea ~i implementarea proiectului ,,f mbunatafirea 
cont inutului digital ~; a infrastructurii TIC in $coal a Gimnaziala $ieut ~; ~co file apartinatoare: $coal a 
Gimnaziala Sebis, $coa/a primara Ru~tior ~i $coa/a primara Lunca", denumit in continuare Proiectuf cu 
o valoare totala estimata de 570.283,71 lei inclusiv TVA, precum ~i depunerea acestuia in cadrul 
progarmului operational POC - Axa prioritare 2 - Tehnologia lnformatiei ~i Comunica\jilor {TIC) pentru o 
economie digitala competitive, Prioritatea de investitii 2c. - Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, 
e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre~terea gradului de utilizare a 
lnternetului, Ac\junea 2.3.3 - lmbunata\irea con\inutului digital ~i a infrastructurii TIC sistemice in domeniul 
e-educatie, e-incluziune, e-sanatate ~i e-cultura- SECTIUNEA E-EDUCATIE. 

Art.2.(1) Se aproba ca, cheltuielile legate de proiect sa fie prevazute in bugetul local al Comunei 
$ieut, pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul ob\inerii finantarii prin progarmului operational POC 
- Axa prioritare 2 - Tehnologia lnformaUei ~i Comunicatiilor {TIC) pentru o economie digitala competitive, 
Prioritatea de investitii 2c. - Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e
cultura, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre~terea gradului de utilizare a lnternetului, AcUunea 2.3.3 -
lmbunata\irea con\inutului digital ~i a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e
sanatate ~i e-cultura- SECTIUNEA E-EDUCAJIE, potrivit legii. 

(2) Se aproba ca valoarea cofinantarii proprii si a cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului sa fie 
efectuate numai din surse proprii sau atrase ale bugetului local. 

Art.3. Reprezentantul legal al comunei ~ieut pentru relatia cu reprezentatii P.O.C in derularea 
Proiectului, este domnul Ivan Mihai-Gheorghe Primarul al comunei $ieut. 

Art. 4. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei $ieut, 
domnul Ivan Mihai-Gheorghe. 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei $ieut, 
domnul Gotea Oumitru, in termenul prevazut de lege cu: 

-lnstitutia Prefectului, jude\ului Bistrita-Nasaud 
- primarului comunei $ieut 
- la cuno~tinta publica prin afi~area la sediul primariei. 

Sieut la 28 lanuarie 2021 
' ' 
Nr.4 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar ~neral cil comunei ~ieut 

. G~tea oJmitru 

NOTA: Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei ~ieu\, cu respectarea art.139, alin.(1),lit.ij 
alin. (5) lit. a), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, cu un 
numar de 1Q_ voturi "pentru" ,__Q "impotriva·, .Q "ab\ineri", din numarul de 1 O consilieri in func\ie, prezen\i in sala de sedin\a. 




