
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PASII 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 90 
Privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achizitia de echipamente IT pentru 
Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau necesara desfasurarii activitatii didactice in mediul 

on-line in contextul provocat de coronavirusul COVID-19” 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- Referatul de aprobare nr. 13926/15.12.2020  al Primarului comunei Vadu Pasii; 
- Raportul nr. 13927/15.12.2020 al Compartimentului de specialitate ; 
- avizul favorabil nr. _________________ al comisiei pentru programe de dezvoltare 

economico–sociala, buget–finante, administratia domeniului public si privat al orasului, 
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert la proiectul de 
hotarare; 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
- Prevederile OG 25/2001 
- Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. 

”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ 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 

- Programul Operaţional 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 

 În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. 
(1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
ART. 1. Se aproba participarea UAT comuna Vadu Pasii la 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, 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, denumit in continuare PROGRAM, 
pentru proiectul de investiții cu titlul  „Achizitia de echipamente IT pentru Comuna Vadu 
Pasii, judetul Buzau necesara desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in 
contextul provocat de coronavirusul COVID-19”, denumit în continuare PROIECT. 

Art. 2.  UAT Comuna Vadu Pasii se angajează să respecte toate cerintele 
PROGRAMULUI  si a contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii 
PROIECTULUI de investitii. In acest sens, in conformitate cu prevederile Ghidul de 
finanțare al PROGRAMULUI, se angajează și obligă să: 

- aprobă valoarea totală a PROIECTULUI in valoare de 1.223.516,31 lei, 
inclusiv TVA. 

- aprobă finanțarea contribuţiei proprie la costurile eligibile ale 
PROIECTULUI în valoare de 23.599,14, inclusiv TVA şi costurile neeligibile 
care îi revin în valoare de 43.560,00 inclusiv TVA, aferente PROIECTULUI; 

- asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor PROIECTULUI; 
- finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, 

pentru asigurarea implementarii optime a PROIECTULUI; 
- sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin 

durata minima normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile 
nationale in vigoare, perioada fiind masurata incepand cu data livrarii acestora 
(semnarea procesului de receptionare si punere in functiune de catre entitatea 
beneficiara) 

- asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în 
PROIECT; 

- asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării 
PROIECTULUI (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 

- asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului PROIECTULUI prin 
contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori 
sau prin surse proprii. 

- să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor PROIECTULUI; 
Art. 3. Aprobă demararea achizitiei serviciilor de consultanta necesare obtinerii finantarii 

nerambursabile si managementului proiectului,  
Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Vadu Pasii, dl. Firon Gheorghe 
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Buzau și se aduce la cunoștință 
publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.comunavadupasii.ro.  

 
Initiator,       Avizat, 

Primar,                    Secretar, 
  Firon Gheorghe      Tudorie Florentina Oana 

 
VADU PASII 
16.12.2020 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........din .... consilieri in functie / prezenti ........... 
Voturi pentru:........ Voturi impotrivă ...... Abtineri 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
 
NR. 13926/15.12.2020   
 

Referat de aprobare 
privind  aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achizitia de 

echipamente IT pentru Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau necesara 
desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line in contextul provocat de 

coronavirusul COVID-19” 
 
Domnilor consilieri,  
In conformitate cu prevederile: 
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;   
- Prevederile OG 25/2001 
- Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. 

”g” ale O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ 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 

- Programul Operaţional 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 

am initiat proiect de hotarare aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Achizitia de 
echipamente IT pentru Comuna Vadu Pasii, judetul Buzau necesara desfasurarii activitatii 
didactice in mediul on-line in contextul provocat de coronavirusul COVID-19” 

Avand in vedere cele de mai sus am initiat prezentul proiect de hotarare pentru a fi 
discutat si aprobat in prima sedinta a Consiliului Local.                                                                                                                                                       

 
 

PRIMAR, 
FIRON GHEORGHE 


