
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA  

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MILOŞEŞTI

 
   H O T A R A R E  

privind: aprobarea proiectului “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești,
judetul Ialomița”

 
Consiliul local al comunei Milosesti , judetul Ialomita ,

Avand in vedere :

     - situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;
     - evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
     - scenariile stabilite de Guvern pentru desfășurarea actului educativ;
     - art. 129 alin. (2), lit.b), alin.(4) lit. d), art.155 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. a) și b) din O.U.G. nr.57I2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
     - art. 20, alin. (1), lit. a), i) și j), ale art. 25, lit. f) si g) și art. 41-46 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind
finanțele publice locale, cu completările șimodificările ulterioare;
     - art. 2 alin. 1 lit. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru 
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor
didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus 
SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
     - Ghidului solicitantului ce prezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor europene 
nerambursabile în cadrul Programului Operațional Competitivitate, 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;
     - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Examinand :
           -   referatul inspectorului contabil nr.307/27.01.2021;

-  referatul de aprobare al  primarului  localităţii  nr.308/27.01.2021;
-  raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget   finante,  

administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism,agricultură , comerţ , 
nr.312/27.01.2021    ;

-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  culte , 
muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.313/27.01.2021  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii 
publice, nr.314/27.01.2021;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.(1), art.134 alin.(4), art.136 alin. (1) lit.a) și alin. (8), art.139 
alin.(1) și alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
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H O T A R A S T E  :

Art.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din 
Comuna Miloșești, judetul Ialomița”, în cuantum de 115.998,09 lei (inclusiv TVA), conform Bugetului 
proiectului – Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect necesara a fi suportată din bugetul local reprezentând de 
2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.871,30 lei pentru  proiectul“Acces la educație în 
mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul Ialomița”.
Art. 3. Se aproba cheltuielile neeligibile in cuantum de 22.433,17 lei reprezentând cheltuielile conexe 
pentru  proiectul“Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul 
Ialomița”.
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuielile conexe sau neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești judetul Ialomița”, 
pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Comuna 
Miloșești.
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului “Acces la educație în
mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul Ialomița” în condițiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.6. Comuna Miloșești isi ia angajamentul de a menține rezultatele proiectului  și de a se asigura  
întreținerea  și funcționarea  investiției  după  încheierea  proiectului și încetarea finanțării 
nerambursabile, pe toata perioada de sustenabilitate a echipamentelor achiziționate prin punerea la 
dispozitie a resurselor umane si financiare necesare.
Art. 7. Se împuternicește Primarul comunei Miloșești, domnul Trifu Dumitru, să semneze toate actele 
necesare și contractul de finanțare în numele UAT Comuna Miloșești
Art. 8. (1) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Miloșești, 
județul Ialomița.

(2) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Miloșești în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Miloșești și prefectului județului Ialomița și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și publicare pe site-ul propriul al Primăriei Comunei 
Miloșești, județul Ialomița

       
                              Preşedinte de sedinţă   , 

Consilier local  Necula Viorel                 
Contrasemnează ,

Secretar  general al U.A.T
                                                                                                     Nicula Silviu-Dragoș
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Adoptată la Miloşeşti 
Astăzi 27.01.2021


