R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 91 din 04.12.2020
- privind aprobarea proiectului ,,Achiziție tablete pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru
desfășurarea activităților didactice în mediul on-line, în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” și a
cheltuielilor aferente acestui proiect
Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.12.2020;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al acestui
proiect de hotărâre și văzând raportul compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr.
2 și nr. 3;
Văzând adresa nr. 938/07.09.2020 a Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, înregistrată la Primăria comunei
Vama Buzăului sub nr. 5092/11.09.2020;
Cunoscând prevederile O.U.G. nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar
2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2;
Având în vedere faptul că finanțarea acestui proiect se poate realiza prin intermediul Programului
Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și comunicațiilor (TIC) pentru
o economie digital competitive, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, eînvățare, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, Secțiunea e-educație, Apelul de proiecte mr. 2 gestionat de către
Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. ,,a” și alin. (7), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă proiectul ,,Achiziție tablete pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru desfășurarea
activităților didactice în mediul on-line, în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”.
Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1 în cuantum de 210.087,29 lei, din care
194.128,29 lei sunt cheltuielile eligibile și 15.959 lei sunt cheltuielile neeligibile, precum și cofinanțarea proprie în
cuantum de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Vama
Buzăului.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei,
în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Biroului
Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu, Compartimentului urbanism, autorizare
construcții, investiții, achiziţii publice şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN
- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

