
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 

primariadumitra@yahoo.com, tel. 0263/380018; fax 0263/380140 

HOTARARE 
privind aprobarea participlirii Comunei Dumitra 

in calitate de solicitant in cadrul proiectu/ui 
"lnfrastructura TIC pentru o educatie a viitorului in Comuna Dumitra" 

Consiliul local al comunei Dumitra, intrunit in sedinta ordinara in data de 
25.01.2021, in prezenta a 15 consilieri locali, sedinta desfasurata in Sala de sedinte a 
Primariei Dumitra, avand in vedere: 
-referatul nr. 294/25.01.2021 al primarului comunei Dumitra; 
-raportul nr. 295/25.01 .2021 al Compaitimentului implementare proiecte; 
-proiectul de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Dumitra in calitate de 
solicitant in cadrul proiectului "Infrastructura TIC pentru o educatie a viitornlui 1n 
Comuna Dumitra"; 
-anuntul nr. 316/25.01.202lcarea fost afi~at la sediul Primariei Dumitra; 
-proces-verbal de afisare nr. 317/25.01.2021 si procesul-verbal de dezafisare nr. 
318/25.01.2021 ; 
-art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) ~i alin. (2), art. 138 alin.(l) ~i alin.(4) din 
Constitutia Romaniei, republicata; 
-art. 3 ~i 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
-ait. 7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) ~i (6), precum ~i art. 41-42 din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
-HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare ~i continutul
cadm al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice; 
-ORDONANTA DE URGENT.A nr. 144 din 24 august 2020 privind unele masuri 
pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desra~urarii 1n conditii de 
preventie a activitatilor didactice aferente anului ~colar 2020/2021 111 contextul 
riscului de infectie cu corona virus SARS-Co V-2; 
-GHIDUL SOLICIT ANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile 
conform Axei prioritare 2 - Tehnologia lnformafiei # Comunicafiilor (TIC) pentru o 
economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 2c. - Consolidarea aplicatiilor 
TIC pentru e-guvernare, e-tnvatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv 
Specific OS 2.4 - Cre~terea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3.
Imbunatatirea continutului digital ~i a infrastructurii TIC sistemice Ill domeniul e
educatie, e-incluziune, e-sanatate ~i e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE. 
-prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 

In temeiul prev. ait. 129(2) lit. d, (7) lit. a, art. 155(1) lit. d, (5) lit. a, din OUG 
nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

HOTARASTE: 



Art.I. Se aproba paiticiparea Comunei Dumitra in calitate de solicitant in 
cadrul proiectului ,,Infrastructura TIC pentru o educafie a viitorului in Comuna 
Dumitra", care este depus spre finantare in cadrul Programului Operational 
Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritara 2 - Tehnologia Informatiei ~i 
Comunicatiilor (TIC) pentm o economie digitala competitiva, Prioritatea de investitii 
2c. - Consolidarea aplicatiilor TlC pentm e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e
cultura, e-sanatate, Actiunea 2.3.3 - Imbunatatirea continutului digital ~i a 
infrastmcturii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate ~i e
cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE. 

Art.2. Se aproba contributia Comunei Dumitra cu suma de 24.892, IO lei, ceea 
ce reprezinta 2% din valoarea totala a proiectului de 1.244.604,94 lei. 

Art.3. Sc mandateaza dl. Balajan Gheorghe - primar al Comunei Dumitra 
pentm semnarea Cererii de finantare ~i a tuturor anexelor/documentelor necesare 1n 
cadrul proiectului ,,Infrastructura TIC pentru o educafie a viitorului in Comuna 
Dumitra". 

Art. 4. Cu ducerca la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
Comunei Dumitra, domnul Balajan Gheorghe. 

Art. 5. Prezenta hotarare se afiseaza la sediul Primariei comunei Dumitra si se 
publica in Monitorul Oficial Local pe site-ul www.primariadumitra.ro. 

Art. 6. Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul general al comunei 
Dumitra, primarului comunei Dumitra, Compartimentului Implementare Proiecte s1 
Compartimentului buget-finante, contabilitatc ~i Institutiei Prefectului jud. B-N. 

PRESEDINTE/00 SEDINT A 
ANILEofN 

NR.3 
DIN 25.01.2021 

CONTRASEMNEAZA., 
SECRET/ill. GENERAL, 

MARIA-VEfrufiA BODIU-MURESAN 

C01,, ,'JA u~:.,,·1 fiA 
Vizar pl. nL ol financiar Prevent iv 

L> Mll_!H.f M_IA _ _, 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi « pentru », din 15 consilieri prezenti. 




