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HOTĂRÂREA 
privind modificarea Hotărârii Consiliului local Baia nr.89/27.10.2020, privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte 

echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line din comuna Baia, judetul Suceava, cod 

SMIS 144454” 

Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava ,având in vedere :  
- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 3322/ 
06.05.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului ;  
-  raportul comun al compartimentelor  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 
nr.3582 din 17.05.2021; 
-   Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 3614  din 19.05.2021;  
Analizând temeiurile juridice respectiv: 
-     Ordonanța de Urgență 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;  
-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
-    Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-
TIC, pentru o economie digital competitive, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, publicat pe site-ul 
www.mfe.gov.ro, 
-     Notificare OIPSI 120-233-a2/nTE/24.03.2021, 
-     Solicitarea de clarificare nr. OIPSI 120-233t/nC/06.05.2021 aferentă procesului de contractare, 
       În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b si d , art.196 alin.(1) lit.,,a”, art. 197 din Ordonanța  de 
Urgență a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ ,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  ART. I. Se aprobă modificarea Hotărârii  Consiliului local Baia nr. 89/27.10.2020, privind aprobarea indicatorilor 
tehnico  - economici precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 

necesare desfasurarii activitatii didactice on-line din comuna Baia, judetul Suceava, cod SMIS 144454”, dupa cum 

urmeazA : 
  1.    Articolul  3 se modifica si va avea urmatorul cuprins : 
        ,,Art.3.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare 

desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Baia, judetul Suceava, cod SMIS 144454” ” în cuantum de 

1.320.078,50  lei inclusiv TVA”.  

   2.    Anexa 1 la Hotărârea  Consiliului local Baia  HCL nr. 89/27.10.2020, se înlocuiește  cu Anexa la 
prezenta hotărâre.    
ART. II.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 89/ 27.10.2020, ramân in vigoare. 
 

Președintele de ședință,                                                                         Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

   Petruț HLIHOR            Rodica COCEAN 
 

 BAIA:  19.05.2021 
 NR.39                                                 

http://www.mfe.gov.ro/


 
Anexa  LA HCL 39/19.05.2021 
                                                                                                               Președintele de ședință,                                            

                                                                                                     Petruț  HLIHOR   

                                                  ”Indicatorii Proiectului”              

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 
necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Baia, judetul Suceava, cod SMIS 144454” sunt: 

 Indicatori tehnici: 

 Achizitie tablete pentru uz scolar – 669 bucati; 
 Achizitie camere web videoconferinta pentru sali de clasa – 35 bucati; 
 Achizitie laptopuri pentru profesori – 61 bucati. 

 
 Indicatori economici: 

Valoarea totala a investitiei, din care: 1.320.078,50 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli eligibile  - 98% 1.252.909,98 lei inclusiv TVA 

Cofinantare cheltuieli eligibile – 2% 25.567,11 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli neeligibile 41.601,41 lei inclusiv TVA 

INDICATORI PRESTABILIŢI DE PROIECT  

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 669 

Număr de clase din unitatea/unitățile de învățământ 
preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT 
pentru a participa la cursuri on-line 

NUMAR 35 

Număr de profesori din unitatea/unitățile de învățământ 
preuniversitar sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT 
pentru a participa la cursuri on-line 

NUMAR 61 

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) 

Numar 
elevi 
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0 
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           Primar                                                                                           Compartiment financiar contabil 

     Maria Tomescu                                                                                                   Alina   Apostol 

                                                                                                                 Compartiment achizitii publice 

                                                                                                      Alina   Rusu 


	H O T Ă R Ă Ş T E:
	Primar                                                                                           Compartiment financiar contabil
	Maria Tomescu                                                                                                   Alina   Apostol

