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hivind aprobarea proiectului de investilii cu titlul,,Achizitie echipamente IT penbu spriiinirea
sistemului educational din Comuna Trifesti, iudehrllasi, in contextul pandemiei cu virusul

COVID.19"

Consiliul Local al comunei Trifesti, judetul Iasi,
AvAnd in vedere:

-Raportul de aprobare al primarului comunei Trifesti, in calitate de initiator inregistrat
cu nr.184 din data de 18.01.202L;

-Proiectul de hotarare inregistrat cu nr,185 din data de lB.0L,20Zl;
'Raportul compartimentului de specialitate tnregistrat cu nr.196 din data de 18.07.2027;
Avind in vedere avizul Comisiei 1,2,3 din cadrul Consiliului Local al comunei Trifesti

inregistrat cu nr.189 din data de 78.07,2027;
AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile

a) art. 120 9i art 727 alin. [1) 9i (z) din constirulia Romaniei, republicati;
b) art' 3 $i 1 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatl prin Legea nr. 199/L997;
c) art. 7 alin. (2) dinlegea nr.2B7 /2009 privind Codul civil, republicat5, cu modificirile

ulterioare, referitoare la contracte sau convenfii;
d) Prevederile OG 25/200t
e) Prevederileart. 108,lit."a",art.298giurm.,art.362,alin.1gi2giart.L39alin.3lit.

"g" ale O.U.G: nr.57 /2019, privind Codul Administrativ;
f) In temeiulart.l29, alin, (Z),Iit, "c", alin. (6),Iit,,,b,,, precum gi ale art. 196, alin. (1),

lit. "a", din O.U.G. nr.57 /2079, privind Codul Administrativ;
g) ORDONANTA DE URGENTA nr. L44 din24 august 2020 privind unele mdsuri pentru

alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfdsurdrii in condilii de prevenlie a
activitdlilor didactice aferente anului Scolar 2020/2021 tn contextul riscului de-infecAie cu
coronavirus SARS- CoV-2

h) Programul Operalional Competitivitate 2074-2020, Axa prioritari 2 - Tehnologia
Informa;ieigiComunicafiilor (TIC) pentru o economie digitali competitivfl, prioritatea de
investilii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvernare, e-lnvlgare, e-incluziune, e-
cultur5, e-slnitate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cregterea gradului de utiiizare a Internetului,
Acliunea 2'3.3 - imbunitilirea conlinutului digital gi a infrlstructurii TIC sistemice in domeniul
e-educalie, e-incluziune, e-srnitate gi e-culturi - sECTIUNEA E-EDUCATIE
-Prevederile art. L08, lit."a", art. 29g gi urm., art,362, alin. 1gi 2 giart. rdg alin. 3lit.,,g,' ale o.U.G.
nr. 57 /2079, privind Codul Administrativ;
ln temeiul art. !29, alin. (2), lit. " c", alin. (6), lit. "b" , precum gi ale art. 196, alin. (1), lit, ,, 

a,, , dino.u.G.
nr. 57 /2019, privi nd Codul Administrativ;

HOTARA$rE

Artl Se aproba participarea UAT comuna Trifesti la Programul Operalional Competitivitate,
Axa prioritari 2 ' Tehnologia InformalieigiComunicafiilor (TIC) pentru o economie digitali
competitivi, Prioritatea de investilii 2c. - Consolidarea aplicafiilor TIC pentru e-guvernare, e-
lnviprg e'incluziune, e-culturi, e-sinitate, Obiectiv Specific OS 2.4 --Cregterei gradului de
utilizare a Internetului, Acliunea 2.3,3 - irnbunititirea confinutului digital gi a infiastructurii
TIC sistemice in domeniul e-educalie, e-incluzinne, e-sinitate gi e-culturi - SEC1IUNEA E-
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EDUCATIE, denumit in continuare PROGRAM, pentru proiectul de investilii cu titlul
,,Achizitie echipamente IT pentru spriiinirea sistemului educational din Comuna
Trifesti, iudetullasi, in contextul pandemiei cu virusul COVID-19", denumit in
continuare PROIECT.

Art.2 UAT Comuna Trifesti se angajeazi sI respecte toate cerintele PROGRAMULUI si a
contractului de finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii PROIECTULUI de
investitii, In acest sen, in conformitate cu prevederile Ghidul de finanlare al pROGRAMULUI,
se angajeazi gi obligl si:

- aprobi valoarea totall a PROIECTULUI in valoare de 1,059,831.691ei,
inclusiv TVA.

- aprobd finanlarea contribuliei proprie la costurile eligibile ale
PROIECTULUI in valoare de 20,496.81, inclusiv TVA gi costurile neeligibile
care ii revin in valoare de 34,992.00, inclusiv TVA, aferente pROIECTULUI;

- asigure condiliile de desfagurare optimi a activitifilorpRoIECTULUI;
- finanfeze cheltuielile care ii revin pAni 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 masurataincepand cu data
Iivrarii acestora (semnarea procesului de receptionare si punere in
functiune de catre entitatea beneficiara)

- asigure folosinta echipamentelor gi aplicaliilor pentru scopul declarat in
PROIECT;

- asigure capacitatea operalionali gi administrativi necesare implementdrii
PR0IECTULUI (resurse umane suficiente gi resurse materiale necesare);- asigure obligatoriu garanlia gi mentenanla rezultatului pR9IECTULUI prin
contractul/contractele incheiate pe perioada implementirii cu divergi
furnizori sau prin surse proprii.
si asigure condigiile de desfdgurare optimi a activitifilor pRoIECTULUI;

Art.3 Aprobd demararea achizitiei serviciilor de consultanta necesare obtinerii finantarii
nerambursabile si managementului proiectului,

Art.4 Se abroga HCL nr.105 din 18.12.2020 privind aprobarea proiectului de investifii
,,Achizitie de echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna
judetul lasi"

Art.S Aducerea la indeplinire a prezentei
Trifesti,

hotlrAri se asigurl de cdtre primarul comunei

cu titlul
Trifesti,

Art.6 Prezenta hotirAre se comunici, prin intermediul secretarului general al comunei, in
termenul previzut de lege, primarului comunei gi prefectului judegirlui Iasi gi se aduce la
cunogtin!5 publici prin afigarea Ia sediul primiriei, precum gi pe pagini d" int".n"t
www.primariatrifestiiasi.ro,

Prezenta hothrAre a fost adoptati cu 13
Nr.consilieri in funcfie= 13

Contrasemneazd,
Secretarul general al comunei,

Caltais Corneliu

j''t-l
voturi din cei13 consilieri prezenli.

Pregedinte


