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H O T Ă R Â R E  
           privind  realizarea proiectului „Achiziție echipamente IT pentru 
unitățile de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța” și 

asigurarea surselor de finanțare   
 

 
      Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada 
Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință extraordinară convocată în 
data de 21 ianuarie 2021, având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 2/15.01.2021 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia  nr. 1420/15 ianuarie 2021; 

- raportul de specialitate comun al funcționarilor publici din compartimentele de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – direcția economică-
serviciul buget contabilitate și birou proiecte, întocmit sub nr. 1317/15.01.2021, 
ce își asumă răspunderea fundamentării din punct de vedere tehnic și al 
legalității în calitate de specialiști ce au întocmit raportul;  

- O.U.G. 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 comun MEN/MS, Nr. 5487/1.494 din 31 august 2020 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ 
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2; 

- Parteneriatul semnat în septembrie 2020 între Ministerul Educației și  Cercetării, 
Google și  Microsoft, conform căruia cadrele didactice și  unitățile de învățământ 
au acces, în mod gratuit, la toate platformele educaționale dezvoltate de cele 
doua companii, inclusiv la programele-suport și la resursele educaționale 
dezvoltate de acestea (platformele G Suite for Education și Microsoft Office 365 
A1 pot fi utilizate în procesul de predare, cu interfață în limba româna); 

- Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-
socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, 
servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel al Comisiei pentru probleme de 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social – 
culturale și culte (Comisia D); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1479/18.01.2021, al compartimentului 
relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 

     În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. a), ale art.136 alin.(1), 

precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 



H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E : 
 

               Art. 1 – Se aprobă realizarea proiectului „Achiziție echipamente IT 
pentru unitățile de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța” si 
depunerea acestuia în vederea obținerii finanțării prin „Programul Operaţional 
Competitivitate”, 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. 

               Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziție echipamente IT 

pentru unitățile de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța” în 

cuantum de 10.517.481,94 lei cu TVA lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 1 – 

parte integrantă din prezenta hotărâre.   

               Art. 3 – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ 
Teritoriale Municipiul Medgidia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 
ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 367.786,73 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Achiziție 
echipamente IT pentru unitățile de învățământ din municipiul Medgidia, 
județul Constanța”. 
 
               Art. 4 – Se mandatează Primarul Municipiului Medgidia în relația cu 
FINANȚATORUL pentru derularea proiectului ”Achiziție echipamente IT pentru 
unitățile de învățământ din municipiul Medgidia, județul Constanța”. 
 
               Art. 5 – Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza 
adoptării, se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și 
verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Biroului Proiecte, Direcției 
economice și Compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin 
publicarea in Monitorul Oficial Local. 
 
           Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi pentru, --- voturi împotrivă 
şi  --- abţineri din totalul de 17 consilieri prezenţi la ședință(lipsesc domnii consilieri locali Bereș 
Adrian – Petre și Rapciuc Bogdan – Gheorghe) și 19 consilieri în funcție. 
 
           Red. în 7 ex. Dif: 1 ex. Instituția – Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 
1 ex. dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Birou Proiecte, 1 ex. Direcția economică, 1 ex. 
Compartiment Informatică. 
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 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     

 

         ………………………                                                    
  Marian – Valentin  ANTON 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 

Melania  SOLOMON 

 


