
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor nerambursabile din FEDR si buget
de stat din POC. Axa prioritara 2- Tehnologia informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie
digitala si competitiva, Prioritatea de investitii  2c- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare,
e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate, Obiectiv speci c OS 2.4- Cresterea gradului de
utilizare a internetului, Actiunea 2.3.3- Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC
sistemice in domeniul e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-cultura, e-sanatate;

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului  nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind nanţele publice locale, cu modi cările și
completările ulterioare;

Ținând cont de:

     - Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.19315/26.11.2020

- Referatul de specialitate al compartimentului achiziții-investiții înregistrat sub nr.19316/26.11.2020;

- Avizul favorabil al comisiei buget nante, drepturile omului, culte si probleme ale minoritatilor la
proiectul de hotărâre;

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA
CĂLUGĂREASCĂ

HOTĂRÂREA

privind aprobarea proiectului „Acces la e-educatie prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul scolilor din
comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova” si a cheltuielilor legate de acesta

nr. 94 din 04.12.2020

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA CĂLUGĂREASCĂ
întrunit în prima ședință ordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă proiectul „Acces la  e-educatie  prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul
 scolilor din comuna Valea Calugareasca, judetul Prahova”.

Art. 2. - Se aproba valoarea totala a proiectului de 1881014,97 lei, incl. TVA, din care;

-Cheltuieli eligibile 1857214,97 lei, incl.TVA;

-Cheltuieli neeligibile 23800 lei, incl. TVA;

-Co nantare proprie 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, si anume, co nantare proprie in valoare



Președinte de ședință,
Ioan ALEXE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA

CĂLUGĂREASCĂ,
Maria-Felicia GHEORGHE

de 37144,30 lei.

Art.3. - Se aprobă  plata de la bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile, precum si a cheltuielilor
efectuate in timpul implementarii proiectului si considerate neeligibile la veri carea cererilor de
rambursare.

Art.4 Comuna Valea Călugărească se angajează să asigure co nantarea la proiect, in valoare de
37144,30 lei, incl TVA, reprezentand 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Art. 5. - Cheltuielile aferente Proiectului vor  prevăzute în bugetul local pentru perioada de
implementare a proiectului, în cazul obtinerii finantării.

Art.6.  Se aprobă Acordul de parteneriat între liderul de parteneriat și partenerii asociați, conform
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se împuternicește doamna Ioana Neagu, primarul Comunei Valea Călugărească, Județul
Prahova , să semneze toate actele necesare și contractul de nanțare  în numele Unității Administrativ
Teritoriale Comuna Valea Călugărească, Județul Prahova.

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Valea
Călugărească. 

Art. 9 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Prahova si se aduce la cunostintă publică
prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet www.primariavaleacalugareasca.ro. 

 



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 94 / 04.12.2020

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali prezenți

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 17

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 16

4 Numărul voturilor „PENTRU” 16

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 94 / 04.12.2020

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 04.12.2020

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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