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HOTARAREA Nr.2 
privind  aprobarea proiectului „Dotari destinate procesului educational in unitatile de invatamant 

din comuna Runcu, Judetul Gorj", depunerea cererii de finantare si derularea/implementarea 
proiectului  in cadrul  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 
 
         Consiliul Local Runcu, judetul Gorj, întrunit în ședinta extraordinara în data de 11.01.2021. 
         Avand in vedere: 
         - Proiectul de hotărâre initiat de catre Primarul Comunei Runcu ; 
         - Referatul de aprobare nr.178 din 07.01.2021 la proiectul de hotarare privind aprobarea 
proiectului „Dotari destinate procesului educational in unitatile de invatamant din comuna 
Runcu, Judetul Gorj", depunerea cererii de finantare si derularea/implementarea proiectului  in 
cadrul 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 
       - Raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr.179/07.01.2021 la proiectul de 
hotarare aprobarea proiectului „Dotari destinate procesului educational in unitatile de 
invatamant din comuna Runcu, Judetul Gorj", depunerea cererii de finantare si 
derularea/implementarea proiectului  in cadrul 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. 
       - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Runcu. 

- OUG nr. 144/24.08.2020 – privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului 
scolar 2020/2021 in contextual riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2; 

- Ghidul 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 şi 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”. 

- Prevederile art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 

- Prevederile art.129, alin (2), lit.d) si alin (7) lit.a) si e)  din OUG nr. 57/2019  – Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTARASTE: 
         Art. 1. Se aproba proiectul „Dotari destinate procesului educational in unitatile de 
invatamant din comuna Runcu, Judetul Gorj", respectiv depunerea cererii de finantare si 
instrumentarea/implementarea  proiectului . 



 
         Art. 2. Se aproba bugetul de cheltuieli eligibile al proiectului – anexa 1 la prezenta Hotarare , cu 
o valoare eligibila totala de : 1.173.441,34 lei  . Contributie proprie – eligibila – 2 % din proiect  
reprezinta  23.468,83 lei.  
         Art. 3. Se aproba devizul general de investitie/ al proiectului – anexa 2 la prezenta Hotarare , 
cu o valoare totala de  1.383.176,11 lei , din care eligibil  1.173.441,34 lei , neeligibil  209.734,77 lei.  
         Art. 4 Se aproba  efectuarea de cheltuieli  legate de proiect (atat valoarea totala a proiectului, 
cat si  cofinantarea proprie), aferente  implementarii proiectului „Dotari destinate procesului 
educational in unitatile de invatamant din comuna Runcu, Judetul Gorj". Din cheltuieli 
neeligibile vor fi suportate si costurile de sustenabilitate proiect (din cap.5.3. Diverse si neprevazute)  
        Art. 5. Se angajeaza U.A.T. Comuna Runcu să asigure condițiile implementarii proiectului 
„Dotari destinate procesului educational in unitatile de invatamant din comuna Runcu, 
Judetul Gorj", astfel: 

1. să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 
2. să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile care îi 

revin, aferente proiectului; 
3. să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să 

se asigure implementarea optimă a proiectului; 
4. să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să 

influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare 
şi selecţie . 

5. beneficiarul se obliga sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel 
putin durata minima normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile nationale in vigoare, 
perioada fiind masurata incepand cu data livrarii acestora (semnarea procesului de receptionare si 
punere in functiune de catre entitatea beneficiara). 

6. să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 
7. să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului 

(resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 
8. să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin 

contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii; 
9. sa asigure sumele necesare pentru a asigura sustenabilitatea proiectului si continuitatea 

acestuia.  
     Art.6. Se numeste reprezentant legal pentru implementarea proiectului „Dotari destinate 
procesului educational in unitatile de invatamant din comuna Runcu, Judetul Gorj", dl. 
Cîmpeanu Grigore-Adi  Primarul Comunei Runcu, judetul Gorj. 
      Art.7. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Comunei  Runcu si a 
compartimentelor de specialitate, respectiv a echipei UIP. 
     Art. 8. Prezenta hotărâre de consiliu local se poate contesta în condițiile prevăzute de Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
     Art. 9. Prezenta hotărâre de consiliu local se va comunica Instituției Prefectului Județului Gorj, 
Primarului Comunei Runcu, persoanelor nominalizate în cuprinsul acesteia și se va da publicității, în 
condițiile legii, prin grija Secretarului U.A.T. Comuna Runcu, jud. Gorj. 
   Adoptată în ședința extraordinară din data de  11.01.2021 cu un număr de  15 voturi „pentru” 
din cei 15 consilieri  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.     
  
Data: 11.01.2021 
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