
ROMÂNIA 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERNĂTESTI 

COMUNA CERNĂTESTI 
JUDETUL BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului 
“ Achizitionarea de tablete si dispozitive electronice pentru unitătile 

de învătământ din comuna Cernătesti, judetul Buzău” 
 

Consiliul local Cernătesti, județul Buzău, întrunit în sedintă 
extraordinară în data de 27.11.2020,  

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 120 alin. (l), art. 121 alin. (l) și alin. (2), art. 138 alin.(l) și alin.(4) 

din  
Constituția României, republicată; 

- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
Strasbourg la  

15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009,  
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (l), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 
din 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

-  H.G 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

Având în vedere: 
      - prevederilor art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispozițiilor art. 
196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
    - Ordonanța de Urgență nr. 144 din 24 august 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 contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. 

Tinând cont de: 
      - Referatul de aprobare nr. 251/24.11.2020 al primarului Comunei 
Cernătesti; 
      - Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Cernătesti, înregistrat sub nr. 252/24.11.2020; 
          -    prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3) lit.b) si alin. (4) 
si art. 196 alin. (1) lit. a) din OG 57/2019 privind Codul administrativ, 

-    parcurgerea procedurii prevazute la art. 7 din legea 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica; 

-     prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative 

- Ghidul Solicitantului privind accesarea fondurilor europene 
nerambursabile conform Axei prioritare 2 - Tehnologia Informatiei și 
Comunicatiilor (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. Imbunătătirea continutului digital 
și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-
sănătate și e-cultură - Secțiunea E-Educatie. 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) lit.d), art. 139 alin. (l), art. 
196 alin. 1 lit. a) și art.197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

Consiliul Local al comunei Cernătesti, judetul Buzău, întrunit în 
sedinta extraordinară la data de 27.11.2020, conform prevederilor art. 133 
alin. (1) din  
Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ,  

 
HOTĂRĂSTE 

Art.1. Se aprobă întocmirea documentatiei reprezentand Cerere de 
finantare si Documentatia tehnico-economica pentru proiectul “ 
Achizitionarea de tablete si dispozitive electronice pentru unitatile de 
invătământ din comuna Cernătesti, judetul Buzău” în vederea accesării 
de fonduri europene din FEDR și buget de stat prin Programul Operational 
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 Educație, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba valoarea totala a proiectului “ Achizitionarea de 
tablete si dispozitive electronice pentru unitatile de invătământ din 
comuna Cernătesti, judetul Buzău”, în cuantum de 448.433,22 lei. 

Art.3. Se aproba contributia proprie a Primariei Cernătesti în cadrul 
proiectului în valoare totală de 15.968,66 lei, reprezentând suma 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 7.000 lei (inclusiv 
T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică si cofinantarea de 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8.968,66 lei. 

Art.4. Sumele, reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate 
neeligibile ulterior semnării contractului de finantare si cheltuieli conexe ce 
pot apărea pe durata implementării proiectului “ Achizitionarea de tablete 
si dispozitive electronice pentru unitatile de învătământ din comuna 
Cernătesti, judetul Buzău”,  vor fi asigurate din bugetul propriu. 

Art.5. Comuna Cernătesti va respecta toate cerintele cuprinse în 
Ghidul Solicitantului si în contractul de finantare ce urmează a fi semnat în 
cazul aprobarii Proiectului si se angajează : 

1. să asigure condițiile de desfășurare optimă a activităților 
proiectului; 
2. să asigure contribuția proprie din costurile eligibile și să 
finanțeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului; 
3. să finanțeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea 
sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă 
a proiectului; 
4. să nu încerce să obțină informații confidențiale legate de stadiul  

evaluării proiectului sau să influențeze personalul OIPSI/comisia de 
evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare și selecție. 



5. sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate 
pentru cel putin durata minima normală de viată a acestora, în 
conformitate cu prevederile nationale în vigoare, perioada fiind 
masurată începand cu data livrarii acestora (semnarea procesului 
de receptionare si punere în functiune de catre entitatea 
beneficiară) 
6. să asigure folosința echipamentelor și aplicațiilor pentru scopul 

declarat în proiect; 
7. să asigure capacitatea operațională și administrativă necesare  

implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale 
necesare); 

8. să asigure obligatoriu garanția și mentenanța rezultatului 
proiectului  

prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși 
furnizori sau prin surse proprii; 

Art.6. Persoana desemnata ca reprezentant legal al Comunei 
Cernătesti în relatia cu OIPSI pe toată perioada derularii proiectului cu titlul 
“ Achizitionarea de tablete si dispozitive electronice pentru unitatile 
de învătământ din comuna Cernătesti, judetul Buzău”, este domnul 
Mirzea Petrache, în calitate de primar al Comunei Cernătesti. 

Art.7. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de catre 
Primarul Comunei Cernătesti, domnul Mîrzea Petrache. 

Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare si se comunică potrivit 
prevederilor art. 197, 198 si 199 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, primarului si secretarului general al Comunei Cernătesti, 
Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe si Instituţiei 
Prefectului judeţului Buzau, în vederea verificarii legalitătii. 

Art.9. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publică prin afisare. 
 

        Presedinte de Sedintă,              Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,                                 Secretar general al comunei 
     Stănilă Sebastian-Valentin                     Dumitrascu Doru-Vasile 
Cernătesti 

 

 

Nr. 50/27.11.2020 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Cernătesti în ședința din data de 
27.11.2020 cu respectarea prevederilor art 139 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abțineri, 0 voturi împotrivă din numărul total de 
13 consiliei în funcție și  13 consilieri prezenți la ședință. 

 


