
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL GORNET.CRICOV

HorinAno
privind aprobarea obiectivului de investitii si implementdrii proiectului cu tema

',Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei- it mobile, respecriv tublete,
echtpaynente ;i dispozttive necesure activitdtii didsciice pentru elevii si cadrele didactice

din tnvdldmfrntul preuniversitar,Comuna Gornet-Cricov, Judetul prahovu,,

Consiliul Local Gornet-Cricov, judetul Prahova, intrunit in sedinta extraordinara,

Avand in vedere :

- Proiectul de hotarare prezerfiat de primarul comunei Gornet-Cricov, privind aprobarea obiectivului
de investitii si implementdrii proiectului cu tema ,,Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei - it
mobile, respectiv tablete, echipamente gi dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii gi cadrele '

didactice din invIlimAntul preuniversitar,Comuna Gornet-Cricov, Judetul Prahova", precum si referatul
de aprobare al proiectului de hotarare;

- raportul compartimentului de resort, privind aprobarea obiectivului de investitii si implementdrii
proiectului cu tema ,,Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei - it mobile, respectiv tablete,
echipamente qi dispozitive necesare activitdtii didactice pentru elevii qi cadrele didactice din invifdm6ntul
preuniversitar,Comuna Gornet-Cricov, Judetul Prahova";

- aviztil comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, privind aprobarea

obiectivului de investitii si implementdrii proiectului cu tema ,,Achizitia de echipambnte din dorheniul 
'

tehnologiei - it mobile, respectiv tablete, echipamente qi dispozitive necesare activitetii didactice pentru
elevii gi cadrele didactice din inv6!6m6ntul preuniversitar,Comuna Gomet-Cricov, Judetul Prahova";

- art.1 alin. (2) lit. a), art.35 alin. (l), (3), (a) qi (6), precum $i art. 4l-42 din Legea m.21312006
privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completlrile ulterioare,

- H.G. 90712016 privind etapele de elaborare qi conlinutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finantate din fonduri publice;

- O.U.G. nr. 144 din 24 august 2020 privind unele mdsuri pentru alocarea de fonduri externe

nerambursabile necesare desfbqurdrii in condi{ii de prevenlie a activitd}ilor didactibe aferente anului

qcolar 202012021in contextul riscului de infeclie cu coronavirus SARS- CoY'2;
- Ghidul solicitantului privind accesarea fondurilor europene nerambursabile conform Axei prioritare

2 - Tehnotogia Informaliei Si Comunicaliilor €IC) pentru o economie digitalE competitivi, Prioritatea

de investilii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvemare, e-inv6!are, e-incluziune, e-cultur6, e-

s6n6tate, 
-Obiectiv 

Specific OS 2.4 - Creqterea gradului de utilizare a Internetului, Acliunea 2.3.3.-

tmbun6t6{irea conlinutului digital qi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educa{ie, e-incluziune,

e-sdnltateqie-cultur6-SECTILINEAE-EDUCATIE. .. _._- ^ -:
- prevederile arr. 129 alin. (7) lit. a), d) art. 133 alin (2) lit. a) si art. 139 din O.U.C. nt. SitZOtg

privind Codul Administrativ,
In temeiul afi. 196 alin (1) lit. a) coroborat cu afi. 197 alin (l), alin. (2) si alin (a) din O.U.G. nr.

57 12019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art. I - Se aproba intocmirea documentatiei reprezentand Cerere de finar,rtare/ Docur.nentatia

tehnico-economica p.rrt , proiectul cu tema ,, Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei - it
mobile, respectiv tablete, echipamente Ei dispozitive necesare activitdtii didactice pentru elevii si cadrele

diductice din invdldmdnnl 
^preuniversitai, 

Comuna Gornet-Cricov, Judetul Prahova", in vederea

acces[rii de fonduri europene ai1r'p,oR qi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate 2014-

2020;

a



ArL 2 - comuna Gomet-cricov, va respecta toate cerintele cuprinse in Ghidul solicituntullui si incontractul de finantare ce urmeaza a fi semn at.iyclzurafiobarii pr"i.;i;i;-rir. *guir* ,1' sr asigure condiliire de desf['urar. opiira a activitrf,or proiectului;2' sd asigure contribufia proprie din costurile eligibiie gi s6 finanfeze costurile neeligibile care ii revin, aferenteproiectului;

i;rTrTfff:r:,Tffi*:""iff1,,t' revin p6ni la rambursarea sumeror aprobate, astrer inc6t s6 se asigure

4' sr nu incerce si obfina informafii confidenliale legate de stadiul evaluarii proiectului sau s5 jnfluenfeze personalulolPSl/comisia de evaluare/experfii evaluatori in timpul procesului de evaluare gi selecfie .5' sa asigure functionalitatea echipamentelor Ir achizitionate pentru cel putin durata minima normata de viata aacestora' in conformitate cu prevederile nationale in vigoare, perioada fiind masurata incepand cu data livrariiacestora (semnarea procesului de receptionare si punere in functiune de catre entitateabeneficiara)
6' sr asigure folosinfa echipamentelor gi aplicaliilor pentru scopul declarat in proiect;
7' s[ asigure capacitatea operafionali qi administrativi necesare implementirii proiectului (resurse umane suficientegi resurse materiale necesare);
8' sr asigure obligatoriu garanfia qi mentenan]a rezultatului proiectului prin contractuucoirtractele inclieiate peperioada implementdrii cu divergi furnizori sau prin surse proprii;

Art' 3 - Se desemneazaPfimarul Comunei Gomet-Cricov, domnul Cdlin Ion, ca reprezentant
legal al Comunei Gornet-Cricov in relatia cu OIPSI pe toata perioada derularii proiectului;

Att' 4 - Cu ducerca la indeplinire a prezentei hotarari se insarcin eaza dl primar al comunei
Gomet-Cricov, prin compartimentele de specialitate;

Art. 5 - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare Institu{iei prefectului
Judelului Prahova pentru controlul de legalitate, totodata ,u asig*u transparenfa si comunicarea cdtre
institufiile si persoanele interesate, a prevederilor acesteia.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de ..\.9... voturi ,, pentru " si ...:-.. ,, impotriva ,,, din totalul
oe ...1.o... consilieri prezintila sedinta. consilieri locali in functie - 10.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Avrzat
Secretar General

Vlad

legalitate,
.A.T. Gornet-Cricov,

&
+

q

T,

U

'{*
I

N". .3.h ai,, .f,I.,.Qft ,2-o2p

f,a('

I


