
 

 

                     HOTĂRÂREA  Nr._21_ 

Din 27.05.2021 

 

cu privire la modificarea art. 1,  din HCL nr. 48 din 22.10.2020 privind  

aprobarea obiectivului de investitii si  implementării proiectului cu tema ”Achizitia de 

echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 

preuniversitar, Comuna Liești, Judetul Galați” 

___________________________________________________________________________ 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                                           5049/24.05.2021 

___________________________________________________________________________

  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.5049/24.05.2021 al primarului Comunei Liești 

- Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 

Liești, inregistrat sub nr. 5050/24.05.2021 

- Prevederile NOTIFICĂRII privind rezultatul etapei de verificare administrativa si a 

eligibilitatii Nr.iesire OIPSI: 377-2-233t /nCAE/14.05.2021 

- Prevederile NOTIFICĂRII privind rezultatul etapei de evaluare tehnico-economică 

NR IESIRE OIPSI 377-2-233t /nTE/18.05.2021, 

- prevederilor art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) și 

art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 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. 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din 

Constituția României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  
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e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

Ținand cont de: 

- raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul 

consiliului local, respectiv: 

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si 

privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert; 

b) Comisia pentru invatamanat, cultura, culte, sanatate si familie, munca si protectie 

sociala, activitati sportive si agrement; 

c) Comisia juridica si de disciplina, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor, amenajarea teritoriului si urbanism. 

 - prevederile art. 136 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- parcurgerea procedurii prevazute la art.7 din legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica  

 - prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

- GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile 

conform Axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o 

economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 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.– Îmbunătățirea conținutului 

digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-

cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

 - prevederile art. 133 alin. (1), art. 136, art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor 

art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se modifică indicatorii economici ai achiziției ce se regăsesc în Anexa la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se asigură de catre Primarul Comunei 

Liești, domnul Boț Iulian. 

Art. 3.  Prezenta hotarare intra în vigoare și se comunica potrivit prevederilor art. 197, 

198 si 199 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, primarului si secretarului general 

al Comunei Liești, Serviciului Financiar - Contabil, Compartimentului achizitii publice-proiecte 

dezvoltare si Instituţiei Prefectului judeţului  Galați, în vederea verificarii legalitatii. 

 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             Contrasemnează,          

      Valentin CONSTANTIN               Secretar general ,                                

          Vasile  AVADANEI    

 



ANEXA la Hotararea nr. ................................... 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii:    

                        ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv 

tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Liești, Judetul Galați” 

Beneficiar: Comuna Liești 

Amplasament: Judetul  Galați,  

  Comuna Liești,  

 

BUGETUL PROIECTULUI: conform notificării nr. 377-2-233t/nTE/18.05.2021 

Valoarea 

totală a 

proiectului, 

din care: 

(lei) 

Valoarea 

totală 

eligibilă a 

Proiectului, 

din care: 
(lei) 

Valoarea 

eligibilă 

nerambursabilă 

(lei) 

Co-finanţarea 

eligibilă a 

Beneficiarului 

(lei) 

Rata de 

co- 

finanţare 

(%) 

Valoarea 

ne- eligibilă 

a 

proiectului 

(lei) 

1 = 2 + 6 2 = 3 + 4 3 4 5=3/2 6 

 
1,796,507.37 

 
1,789,607.37 

 
1,753,815.22 

 
35,792.15 

 
98% 

 
6,900.00 

 

 


