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PROIECT DE HOTARARE nr.41 din 27.12.2021
Proiect de hotarare initiat de primar, lvan Vasile Bebe, pentru modificarea HCL nr.10/2020 ,
privind aprobarea proiectului " Echipamente IT pentru unitatile de invatamant din comuna
Babana, " cod SMIS 146966, in cadrul Programului operational Competitivitate

Consilul Local al comunei Babana, judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara de
indata publica azi 27.12.2020
Avand in vedere ;
- rapofiul de specialitate nr.8 115127 )2.2021 intocmit de responsabil achizitii publice;
- Referatul de aprobare nr.81 13 127.12.2020 intocmit de primarul comunei ;
- solicitarea de clarificare 2 nr. OIPSI 1148-23-a2lc2/22.12.2021, iffegistratata la
primaria Babana, cu nr.8075 dtn23.12.2021propun modificarea HCL nr.10/2020 , privind
aprobarea proiectului " Echipamente IT pentru unitatile de invatamant din comuna Babana, "
cod SMIS 146966, in cadrul Programului Operational Competitivitate;
- avizul lavorabil al comisiilor de specialitate,
Prevederile Ordonanlei de Urgenle nr.1'4412020 privind unele mdsuri pentru alocarea de
fonduri externe nerambursabile necesare desfdsurarii condilii de preventie a activitililor
didactice aferente anului gcolar 20201202I contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-

-

C.-v-2;

'*.

Prevederile Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte din cadrul Programului
operalional Competitivitate, Axa prioritarA 2 - Tehnologia lnformaliei qi Comunicatiilor (TlC)
pentru o economie digitale competitivA, Prioritatea de investilii 2c. - Consolidarea aplicatiilor
TIC pentru e-guvernare, e-invdlare, e-incluziune, e-culturd, e-sanAtate, obiectiv Specific OS 2.4
- Cre$terea gradului de utilizare a lnternetului, Actiunea 2.3 3 - Imbunatelirea confinutului
digital $i a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanAtate Si e-

cultura

.

SECTIUN EA E-EDUCATIE;

Prevederile Ordonantei de urgen!5 a Guvernului ff.40/201-5 privind gestionarea

financiarA a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020' precum si pentru
adoptarea unor mesuri privind beneficiarii de fonduri europene in contextul raspandirii COVID

.

Prevederile din Legea nr 1/2oL1, a educaliei nationale, cu modificarile Ei completarile
ulterioare;
87
- Prevederile art 10, art 13 ,aft.75 alin. (1) litera b), art. 84 alin (1), (3), (4) ;i (5), art'(1),
alin. (1), (2), ri {5), art. 96, alin. 1-4, art. 105 a lin. {1), art. 106 alin.(1) gi alin (3), art 110 alin
art. 129 alin. (1) si (2) litera d), art.129, alin (7), lit.a qi art 154 alin.(1) - (3) din OUG nr'
57 /2O19 privind Codut administrativ, cu modificerile si completdrile ulterioare;
- Prevederile art.5 alin.{3), art.L!, 1'2,14 alin (2) si (4), art.16 alin (L), art.20 alin (1) lit e,
h, i, k, art.21 art 23 din Le}ea ff.273/2006 privind finanlele publice locale, republicata, cu
modificdrile qi completirile ulterioare;
Prevederile art. 7 pct. 13 din Legea ff 52/2oo3 privind transparenta decizionala,
republicata, cu modificirile qi completerile ulterioare;

-

Primarul comunei Babana propune spre aprobare urmatorul proiect de hotarare

Art.1. Se modifica art.L din HCL LO/2o20 in sensul ca denumirea corecta a proiectului
este " Echipamente IT pentru unitatile de invatamant din comuna Babana" " cod SMIS 146966
Art.2. Se modifica art.3 din HCL 10/2020 in sensul ca valoarea totala a proiectului "
Echipamente IT penttu unitatile de invatamant din comuna Babana, " cod SMIS 146966 este de
166.579.27 ler.
Art.3. Se modifica art.4 din HcL 1o/202o aslfel, contributia de 2% din valoarea elegibila
a proiectului " Echipamente lT pentru unitatile de invatamant din comuna Babana, " cod SMIS
146966 este de 3331,59 lei

Art.4. Prezenta hot.irAre se aduce la cunoftinli publici $i se cornunic' prin griia
secretarului general al comunei in termenul legal,Primarului comunei BAbana, Scolii
C-.rnaziale Bibana, lnstitutia Prefectului ludelul Arges, si se publicA pe site-ul entitatii'

lnitiator,
Primar,

