
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi demararea procedurilor de includere 

în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente 

necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Grivța, județul Vaslui”  

 

 Având în vedere: 

- O.U.G. nr. 144/2020 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; 

- Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, Cod apel: nr. 2, Axa 

prioritară 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; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă proiectul „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare 

desfășurării activității didactice on-line în comuna Grivița, județul Vaslui”, în vederea 

depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-

2020, Axa prioritară 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. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Achiziție de tablete 

școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Grivița, 

județul Vaslui”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte 

echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Grivița, județul 

Vaslui”  în cuantum de  671.132,78 lei inclusiv TVA. 

Art. 4. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a comunei Grivița în cuantum de 

45.635,39 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 

contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 12.509,95 lei, reprezentând 

cofinanțarea proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării 

activității didactice on-line în comuna Grivița, județul Vaslui”. 

Art. 5. - Se aprobă sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării 



activității didactice on-line în comuna Grivița, județul Vaslui”, pentru implementarea 

proiectului în condiții optime şi se vor asigura din bugetul local al comunei Grivița. 

Art. 6. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 7. - Se aprobă demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente 

proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității 

didactice on-line în comuna Grivița, județul Vaslui”. 

Art. 8. - Se împuternicește doamna Alina-Iuliana Munteanu, primarul comunei Grivița să 

semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Grivița. 

Art. 9. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul aparatului de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 10. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 06.11.2020, cu 12 

voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 12 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

        Consilier local                  Secretar general 

                    Ioan Dabija                                                          Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 06 noiembrie 2020 

Nr. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 56/2020 

 

Indicatorii proiectului 
 „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării 

 activității didactice on-line în comuna Grivița, județul Vaslui” 

 

Indicatori economici: 

Valoarea totală a investiţiei, din care: 671.132,78 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli eligibile – finanțate prin FEDR - 98% 612.987,44 lei inclusiv TVA 

Cofinanțare cheltuieli eligibile (contribuţie solicitant) – 2%   12.509,95 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli neeligibile (contribuţie solicitant)   45.635,39 lei inclusiv TVA 

 

 Indicatori tehnici: 

 Achiziţie tablete pentru uz scolar – 224 bucăţi; 

 Achiziţie laptopuri pentru cadre didactice – 24 bucăţi; 

 Achiziţie camere web videoconferinţă pentru săli de clasă – 14 bucăţi; 

 Achiziţie tablă interactivă - 14 bucăţi; 

 Achiziţie router wireless - 14 bucăţi; 

 Sistem de management dispozitive IT 

 

INDICATORI PRESTABILIȚI DE PROIECT  

 

INDICATORI DE REZULTAT 

DENUMIRE INDICATOR 
Unitate 

măsură 

Anul de 

referință 

Valoare 

referință 

Valoare 

țintă 

Utilizatori de servicii și aplicații digitale 

(numărul de indivizi care utilizează instrumente 

OER) 

Număr 

elevi 
2020-2021  

- 224 

Cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile 

IT pentru a participa la cursurile on-line 

Număr 

cadre 

didactice 

2020-2021  

- 24 

Săli de clasă dotate cu camere web 

videoconferinţă 

Număr 

clase 
2020-2021  

- 
14 

Săli de clasă dotate cu tablă intereactivă Număr 

clase 
2020-2021 - 

14 

Săli de clasă dotate cu router wireless Număr 

clase 
2020-2021 - 

14 

 

Preşedinte de şedinţă                  Secretar general 

       Consilier local                                         Bogdan-Constantin Vătafu  

       Ioan Dabija 

INDICATOR DE REALIZARE Unitate măsură Valoare țintă 

Număr de elevi din învățământul preuniversitar de stat 

sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa 

la cursuri on-line 

NUMAR 224 

Numar de cadre didactice sprijinite cu echipamente 

mobile IT pentru a participa la cursurile on-line  
NUMAR 24 

Numar de sali de clasa dotate cu camere web 

videoconferinta  
NUMAR 14 

Numar de sali de clasa dotate cu tabla interactive NUMAR 14 

Numar de Sali dotate cu router wireless NUMAR 14 


