
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

 

PROIECT DE HOTARARE  
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.    ;
-   raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – culturale,  culte , muncă şi protectie 

socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.  ;
-  raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, nr.;

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,

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”.
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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

Initiator  ,
     Primar Trifu Dumitru    

             Avizat,
Secretar general al U.A.T

Nicula Silviu Dragoș

Nr.3
Din 27.01.2021
Primaria comunei Milosesti 



BUGET SMIS  (LEI) euro = 4,8318 lei
PRODUS CANTITATE PRET/BUC TOTAL FARA TVA TVA TVA ELIGIBIL NEELIGIBIL
TABLETE 60 1,322.14 79,328.40 15,072.40 72,477.00 13,770.63 6,851.40
LAPTOP 0 3,047.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALL IN ONE 0 3,050.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROIECTOR 0 2,417.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECRAN PROIECTIE 0 966.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLETA GRAFICA 0 966.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLA INTERACTIVA 0 8,136.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMERA WEB 0 2,416.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMUNICAT PRESA 2 840.00 1,680.00 319.20 1,680.00 319.20 0.00
PANOU PUBLICITAR 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETICHETE 66 4.05 267.30 50.79 267.30 50.79 0.00
AUDIT 1 7,000.00 7,000.00 1,330.00 0.00 0.00 7,000.00
CONS. SCRIERE 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
CONS. IMPEMENTARE 1 5,000.00 5,000.00 950.00 4,201.68 798.32 798.32

98,275.70 17,722.39 78,625.98 14,938.94 19,649.72
115,998.09 93,564.92 22,433.17

1 115,998.09
2 93,564.92
3 91,693.62
4 24,304.47

4.1 22,433.17
4.2 1,871.30

250 euro

1207.95 lei

1321.64 lei

113.69 lei

72477.00 lei 

6821.4 lei

ELIGIBIL( fara TVA)

valoare totala valoare eligibila valoare neeligibila

Valoare totala proiect lei
Valoare eligibila proiect  lei
Valoare nerambursabila  lei
Contributie proprie formata din:

Valoare neeligibila (timbru verde, audit, consultanta)
Contributie eligibila (2%) la cheltuieli

valoare eligibila decontare 
TABLETE conform ghid / bucata 
(fara TVA)
valoare eligibila (LEI)

valoare/bucata conform contract 
incheiat cu TELEKOM (fara TVA)

valoare neeligibila / bucata

valoare totala nerambursabila 
TABLETE (fara TVA)

Total contributie proprie la 
contract TELEKOM



TVA NEELIGIBIL NERAMBURSABIL CONTIB, ELIG. TIMBRU VERDE
1,301.77 84,522.68 1,724.95 0.5 1321.64

0.00 0.00 0.00 2 3045.25
0.00 0.00 0.00 5 3045.25
0.00 0.00 0.00 2 2415.9
0.00 0.00 0.00 0 966.36
0.00 0.00 0.00 0.5 966.36
0.00 0.00 0.00 16 8120.67
0.00 0.00 0.00 0.7 2415.9
0.00 1,959.22 39.98 840
0.00 0.00 0.00 0
0.00 311.73 6.36 4.05

1,330.00 0.00 0.00 7000
0.00 0.00 0.00 8,000.00

151.68 4,900.00 100.00 12,000.00
2,783.45 91,693.62 1,871.30

22,433.17

Pret/produs(fara tva)

valoare neeligibila valoare nerambursabila
contributie  elig. 

(2%)



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI MILOSESTI

JUDEŢUL IALOMIŢA
Tel.-Fax: 0243/245277,E-mail:primaria_milosesti@yahoo.com

NR. 307din 27.01.2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ““Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul

Ialomița””

Având în vedere:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ““Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul

Ialomița””, finanțat prin Programul 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;

Nota de fundamentare pentru proiectul  Proiect  ““Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul
Ialomița”” impreuna cu Anexa – Bugetul proiectului.

Compartimentul Financiar-Contabil, Compartimentul Achiziții Publice, prezintă următoarele:
Desfășurarea activității didactice în anul școlar 2020-2021, având în vedere pademia cu coronavirusul SARS-Cov-2, presupune o serie

de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, pentru a evita o
creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

În acest  sens, Comisia Europeană a propus mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-o manieră
flexibililă la nevoile apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate, printre care se numără și cel educațional.

La nivel național, una din măsurile adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/24.08.2020 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 se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în
mediul  on-line.  În  acest  sens măsura  are în vedere  dotarea  elevilor  cu echipamente  mobile  din domeniul  tehnologiei  informației  de tipul
tabletelor școlare, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al
elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în
pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.

Grație finanțării oferite de Uniunea Europeană, se poate asigura desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație, obiectiv
strategic la nivel național.

Infrastructura IT existentă din cadrul unităților de învățământ existente la nivelul comunei nu asigură necesitățile actuale, în contextul
crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Având în vedere normele privind instituirea unor măsuri sanitare și de protecție
în unitățile de învățământ în perioada pandemiei, implementarea acestui proiect va asigura suportul tehnic IT necesar pentru elevii care vor lucra
în mediul on-line. Totodată,  implementarea proiectului va asigura facilitarea diminuării  impactului pandemiei  asupra actului educațional  și
reducerea decalajelor înregistrate în procesul de învățare în urma închiderii școlilor în perioada martie – iulie 2020 în România.

Implementarea proiectului va contribui la atingerea indicatorului de rezultat al programului, și anume utilizatorii de servicii și aplicații
digitale, deoarece un număr de 60 elevi vor beneficia de echipamentele electronice care se vor achiziționa prin prezentul proiect.

Obiectivul general, prin implementarea activităților proiectului, contribuie la respectarea măsurilor de intervenție stabilite la nivelul
Ministerului Sănătății  și al Comitetului Județean pentru Situații  de Urgențăîn vederea limitării gradului de răspândire a virusului la nivelul
populației și la reducerea/controlarea expunerii elevilor și cadrelor didactice pe parcursul anului școlar 2020-2021. Având în vedere că anul
școlar  2020-2021  a  început  și  că  pericolul  infecției  cu  virusul  SARS-CoV-2 existăși  în  prezent,  implementarea  proiectului  contribuie  la
asigurarea condițiilor optime pentru realizarea activităților didactice pentru elevi din cadrul Scolii Gimnaziale Miloșești, inclusiv activitățile din
mediul on-line. Educația on-line poate suplini doar într-o oarecare măsură nevoile copiilor care nu au acces la aceste servicii.

Obiectivul specific al proiectului este achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru elevii din comuna Miloșești, investiție
fără de care calitatea serviciilor în educație cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului, este sub nivelul dorit și recomandat.

Durata proiectului va fi de 12 luni, începând de la data semnării contractului de finanțare.



Bugetul proiectului este de 115.998,09 lei (inclusiv TVA), din care Comuna Miloșești are o contribuție de 2% din valoarea eligibilă a
proiectului, în cuantum de 1.871,30 lei (inclusiv TVA) si o contributie in valoare de 22.433,17 lei reprezentând cheltuielile neeligibile conexe
pentru  proiectul ““Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul Ialomița””.

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Local.

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:
     - 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. 57 I2019 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 și modificările 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.

Din punct de vedere juridic, raportat la dispozițiile/actele legale menționate anterior, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale
pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere economic, raportat  la art.  53 alin. (1) din Legea  nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale,  proiectul de
hotărâre îndeplinește condițiile de natură economic pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ““Acces
la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul Ialomița”” , finantat prin Programul 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 și a cheltuielilor legate de acesta, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Contabil,
Staicu Olimpiu

                           Referent achiziții publice,
                        Vizireanu Laura



 ROMANIA  JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI
  P R I M A R  
Nr.308/27.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ““Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul

Ialomița””

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul
Ialomița”, finanțat prin Programul 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;

Cheltuielile necesare legate de implementarea proiectului conform Bugetului anexa.
Compartimentul Financiar-Contabil, Compartimentul Achiziții Publice, prezintă următoarele:
Desfășurarea activității didactice în anul școlar 2020-2021, având în vedere pademia cu coronavirusul SARS-Cov-2, presupune o

serie de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, pentru
a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

În acest sens, Comisia Europeană a propus mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-o manieră
flexibililă la nevoile apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate, printre care se numără și cel educațional.

La nivel național, una din măsurile adoptate prin  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/24.08.2020 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 se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare
în mediul on-line. În acest sens măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul
tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se
poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct  al elevilor cu profesorii  și cu ceilalți  elevi,  precum și pentru a preveni riscul de
infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare
procesului de învățământ.

Grație  finanțării  oferite  de Uniunea Europeană,  se poate asigura  desfășurarea în bune condiții  a serviciului  public de educație,
obiectiv strategic la nivel național.

Infrastructura  IT  existentă  din  cadrul  unităților  de  învățământ  existente  la  nivelul  comunei  nu  asigură  necesitățile  actuale,  în
contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Având în vedere normele privind instituirea unor măsuri sanitare și
de protecție în unitățile de învățământ în perioada pandemiei, implementarea acestui proiect va asigura suportul tehnic IT necesar pentru elevii
și  cadrele  didactice  care  vor  lucra  în  mediul  on-line.  Totodată,  implementarea  proiectului  va  asigura  facilitarea  diminuării  impactului
pandemiei asupra actului educațional și reducerea decalajelor înregistrate în procesul de învățare în urma închiderii școlilor în perioada martie
– iulie 2020 în România.

Implementarea  proiectului  va contribui la  atingerea  indicatorului  de rezultat  al  programului,  și  anume utilizatorii  de servicii  și
aplicații  digitale,  deoarece  un  număr  de  60  elevi  din  cadrul  din  cadrul  Scolii  Gimnaziala  “Miloșești”, vor  beneficia  de  echipamentele
electronice care se vor achiziționa prin prezentul proiect.

Obiectivul general, prin implementarea activităților proiectului, contribuie la respectarea măsurilor de intervenție stabilite la nivelul
Ministerului Sănătății și al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în vederea limitării gradului de răspândire a virusului la nivelul
populației și la reducerea/controlarea expunerii elevilor și cadrelor didactice pe parcursul anului școlar 2020-2021. Având în vedere că anul
școlar 2020-2021 a început și că pericolul infecției  cu virusul SARS-CoV-2 există și în prezent, implementarea proiectului contribuie la
asigurarea condițiilor optime pentru realizarea activităților didactice pentru elevi și personalul didactic din cadrul Scolii Gimnaziala Miloșești
inclusiv activitățile din mediul on-line. Educația on-line poate suplini doar într-o oarecare măsură nevoile copiilor care nu au acces la aceste
servicii.

Obiectivul specific al proiectului este achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă pentru elevii din școala din comuna Miloșești,
investiție fără de care calitatea serviciilor în educație cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului, este sub nivelul dorit și
recomandat.

Bugetul proiectului este de 115.998,09 lei (inclusiv TVA), din care Comuna Miloșești are o contribuție de 2% din valoarea eligibilă
a proiectului, în cuantum de  1.871,30 lei  (inclusiv TVA) si o contributie in valoare de 22.433,17 lei  reprezentând cheltuielile neeligibile
conexe pentru  proiectul ““Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din Comuna Miloșești, judetul Ialomița””.

Faţă de cele menţionate,  având în vedere  contextul  existent  dat  de  criza pandemică creată  de coronavirusul  SARS-CoV-2, care
afectează grav comunitatea la nivel mondial, precum și oportunitatea dată de accesarea unui program care permite asigurarea desfășurării în
bune condiții a serviciului public de educație, în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind ““Acces la educație în mediul on-line pentru elevii
din Comuna Miloșești, judetul Ialomița””, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.
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