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HOTĂRÂREA NR.37 
privind dotarea elevilor și a cadrelor didactice din Școala Gimnazială 

Coroisînmărtin cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare,  

în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2 

 
Consiliul Local al comunei Coroisînmărtin, județul Mureș, întrunit în ședința oridnară din data de 

22 decembrie 2020. 

 

Având în vedere: 

 - raportul de specialitate, referatul de aprobare al Primarului Comunei Coroisînmărtin, si 

nora explicativă a proiectantului; 

 

În baza prevederilor: 

 - art. 2 și art. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiți de prevenție a 

activităților didactice aferent anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu 

coronavirus SARS-CoV-2; 

 - dispozițiile  O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020; 

 - prevederile art. 20, alin. (1) lit. h) și j) din Lega nr. 273/2006 privind finanțelele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

In temeiul  art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. 

a) din același act normativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă proiectul „Dotarea elevilor și a cadrelor didactice din Școala Gimnazială 

Coroisînmărtin cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare, în contextul evoluției 

epidemiologice a virusului SARS-CoV-2”, în vederea achiziționării unui număr de 161 de tablete 

cu internet inclus, pentru dotarea Școlii Gimnaziale Coroisînmărtin. Proiect finanțat prin 

accesarea Programului Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și 



Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv Specific 2.4 – Creșterea 

gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 

secțiunea e-educație. 

 

Art. 2 – Proiectul conține următoarele elemente bugetare: 

 

Valoare totală 148.655,43 lei 

Valoarea finanțării nerambursabile  

(98% din cheltuielile eligibile) 
145.682,32 lei 

Valoare nerambursabilă 145.682,32 lei 

Cofinanțare eligibilă 

 (2% din valoarea totală a proiectului) 
2.973,11 lei 

 

Art. 3 În vederea pregătirii proiectului, s-au contractat servicii de consultanță pentru elaboarea 

cererii de finanțare și a anexelor aferente. Valoarea serviciilor este în cuantum de 3.000 lei. Sumă 

eligibilă în cadrul proiectului. 

 

Art. 4 – Primarul Comunei Coroisînmărtin, prin intermediul personalului din cadrul Primăriei și 

prin contractarea unor servicii auxiliare de specialitate în domeniul consultanței, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5 - Prezenta, sub formă de hotărâre se comunică cu:  

− Primarul Comunei Coroisînmărtin,  

− Compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei 

Coroisînmărtin, 

− se afişează la sediul primariei; 

− Instituţia Prefectului – judeţul Mureş. 

    

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                

  Tănasă Mircia 

         CONTRASEMNEAZĂ, 

…                                pentru legalitate 

                 Secretarul Comunei Coroisînmărtin, 

              Pop Mircea 

 


