
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului "Achizitia de echipamente IT mobile de tip tabletă şi 

abonament lunar la internet şi a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare 
desfăşurării activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna 

Tomşani, judeţul Prahova" şi depunerea acestuia spre finanţare în cadruIProgramului 
Operaţional Competivitate -Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital 

şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură -
Secţiunea E-educaţie 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 71 din 24.11.2021, 
A vând în vedere: 

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8079 din 24.11.2021, 
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8080 din 24.11.2021, 
Hotărârea nr. 50 din 11.11.2020 privind aprobarea proiectului "Achizitia de echipamente 

IT mobile de tip tabletă şi abonament lunar la internet şi a altor echipamente/ dispozitive electronice 
necesare desfăşurării activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna

Tomşani, judeţul Prahova" şi depunerea acestuia spre finanţare în cadrulProgramului Operaţional 
Competivitate - Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii 
TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură-Secţiunea E-educaţie 

Ordonanta de Urgenta nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri 
externe nerambursabile necesare desfasurarii in conditiile de preventie a activitatilor didactice aferente 
anului scolar/universitar 2020/2021 in contextual riscului de infectie cu coronavirus sars-cov-2", 
modificat de art.VII pct.1 din OUG 174/2020. 

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de 
investiţii 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e
sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului,Acţiunea 2.3.3 -
Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e
incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA E-EDUCA ŢIE, aprobat prin Ordinul 
1186/19.10.2020, cu modificările şi completările ulterioare 

Prevederile art.4 alin (1), art. 38, art. 39 alin (1) şi (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid 19, cu modificările ulterioare; 

ulterioare ; 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificări şi completări 

Legea 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare ; 
În temeiul prevederilor, art. 129 alin. (2) literele „d", alin. (7) litera „a" şi art. 139 alin. (3) 

litera „a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: (1) Se aprobă proiectul „Achizitia de echipamente IT mobile de tip tabletă şi 
abonament lunar la internet şi a altor echipamente/ dispozitive electronice necesare desfăşurării 
activităţilor de învăţare on-line în cadrul unităţilor de învăţământ din comuna Tomşani, judeţul 
Prahova", şi depunerea acestuia spre finanţare în cadrulProgramului Operaţional Competivitate - Axa 



prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură- SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

(2) Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt următoarele:
a) Achiziţionarea de hardware TIC respectiv echipamente/ dispozitive electronice necesare

desfăşurării activităţii didactice în mediul on-line: 
Laptop - 14 buc 
Sistem Desktop - 14 buc 
Ecran proiectie perete - 2 buc 
Proiector - 2 buc 
Tableta grafică - 18 buc 

b) Cheltuieli privind alte activităţi necesare proiectului:
Servicii de consultanta scriere proiect 
Informare media. 
Etichete autocolante pentru echipamente. 

ART. 2: Valoarea totală estimată a proiectului este de 128.476,74 lei inclusiv TV A. 

ART. 3: (1) Se aproba valoarea achiziţiei ce va fi solicitată a fi restituită în cadrul Programului 
Operaţional Competivitate - Axa prioritară 2, Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - SECŢIUNEA 
E-EDUCAŢIE, în proporţie de 98% din cheltuielile eligibile, respectiv 125.907,19 lei inclusiv TVA.

(2) Se aprobă valoarea contributiei proprii a UAT Comuna Tomşani, în procent de de 2 %
din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv suma de 2.569,55 lei inclusiv TVA.

ART. 4: La data data prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 
11.11.2020. 

ART. 5: Aducerea la împlinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Tomşani, domnul Pelin Mihai Florin. 

ART. 6: Secretarul general al comunei Tomşani va înainta şi comunica hotărârea instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
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Număr consilieri în func\ie 13 
Număr consilieri prezenţi _12_ 
Voturi pentru 12 
Voturi împotrivă _O_ 
Abţineri _ O_ 
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