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        ROMÂNIA 

       JUDEŢUL ALBA   

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

        Nr. 17/28.01.2021       

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

              privind aprobarea depunerii proiectului „Educație digitală adaptată nevoilor participanților 

și instituțiilor de învățământ preuniversitar din orașul Ocna Mureș”, în cadrul Programului 

Operațional Competitivitate :Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) 

pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC 

pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 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 – 

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică, 

la data de 28.01.2021, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 25/22.01.2021, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

  Având în vedere:  

- solicitarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureș nr. 1588/23.10,2020, înregistrată la 

Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 15717/23.10.2020; 

- solicitarea Liceului teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș nr. 3946/22.10,2020, înregistrată la 

Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 15683/22.10.2020; 

- referatul de aprobare nr. 1156/27.01.2021 al Biroului achiziţii publice privind necesitatea 

aprobării depunerii proiectului „Educație digitală adaptată nevoilor participanților și 

instituțiilor de învățământ preuniversitar din orașul Ocna Mureș”, în cadrul Programului 

Operațional Competitivitate :Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor 

(TIC) pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea 

aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv 

Specific OS 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 – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 

 raportul de specialitate _________ nr.______/_________ al  Direcţiei economice;  

 avizele _____________ ale comisiilor de specialitate din Consiliul local Ocna Mureş;  

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, 

 prevederile Programului Operațional Competitivitate: Axa prioritară 2 - Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de 

investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-

cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 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 – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE; 

 OUG 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”;            

 Ordinul MFE nr. 1186/19.10.2020 pentru modificarea si completarea Ghidului solicitantului  

 Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată; 

 OUG  57/2019 privind Codul administrativ;  

 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și e), alin. (4) lit. b), art. 136,  art. 139, alin. (3) lit. a) și b) 

şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului „Educație digitală adaptată nevoilor participanților 

și instituțiilor de învățământ preuniversitar din orașul Ocna Mureș”, în cadrul Programului 

Operațional Competitivitate: Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) 

pentru o economie digitală competitivă. Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC 

pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 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 – 

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

 

Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului după cum urmează: 

(1) Valoarea totală a proiectului este de: ...........  2.571.965,47 lei 

(2) Valoarea totală eligibilă a proiectului: ……    2.564.965,47 lei 

(3) Total neeligibil proiect: ……………………          7.000,00 lei 

(4) Total nerambursabil: ………………………    2.513.666,16 lei  

(5) Total contribuție proprie …………………..         51.299,31 lei 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

     
Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcţia economică; 

       - Birou achiziţii publice; 

Ocna Mureş,  28.01.2021 

 

                 INIŢIATOR,                          AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL  

                SILVIU VINŢELER        SIMION NICUŞOR PANDOR 
 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) și b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3 lit. a 

şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b 

şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea comisia de specialitate 

_____________________________________________ 

 alte avize necesare ___________________________________________________________ 
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