
 

 

 
 

  
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 8/2021 
privind aprobarea proiectului  „ Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație din municipiul Târgu Secuiesc” în vederea finanțării prin Programul Operațional 
Competitivitate (POC), Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3. Apel 2 și a cheltuielilor legate de 

proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului 
 
 

Consiliul local al municipiului Tg. Secuiesc, judeţul Covasna,  
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc, 
privind aprobarea proiectului Privind aprobarea proiectului  „Îmbunătățirea calității vietii 
populației din Municipiul Târgu Secuiesc” prin Programul Operațional Regional,Axa prioritară 
13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1 și a cheltuielilor legate de proiect 

Având în vedere: 
- prevederile art.6 alin. (3) a HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 

- Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 2 – Programul Operaţional Competitivitate, 
Prioritatea de Investiții 2c, 
 Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d, art.139 
alin.(3) lit.d,  196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
         ART 1. - Se aprobă proiectul cu titlul „Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educație din municipiul Târgu Secuiesc”, în vederea accesării de fonduri 
nerambursabile prin Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – 
Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv 
specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a internetului, Acțiunea 2.3.3. – Îmbunătățirea 
conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-
sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, apelul de proiecte nr. 2. 
 
       ART 2. -Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „Îmbunatățirea infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație din municipiul Târgu Secuiesc”, în cuantum de 970.458,36 lei 
(inclusiv TVA), conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, defalcat pe 
surse de finanțare.  
 
        ART 3.- Se aprobă contribuția proprie în proiect de 51.392,74 lei reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 18.381,32 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul 
„Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație din municipiul Târgu 
Secuiesc”, 
 
        ART 4. – Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Municipiul Târgu Secuiesc în 
vederea implementării proiectului „Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație din municipiul Târgu Secuiesc”, în cuantum de 432.675,61 lei. 



 

 

 
        ART 5.- Se aprobă contribuția proprie în proiect pentru Municipiul Târgu Secuiesc de 
42.600,00 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale bugetului Municipiul 
Târgu Secuiesc, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
8.653,21 lei, reprezentând cofinanțarea bugetului Municipiul Târgu Secuiesc, pentru proiectul cu 
titlul „Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație din municipiul Târgu 
Secuiesc”, 
 
        ART 6.- Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru implementarea în comun a 
proiectului „Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație din municipiul 
Târgu Secuiesc”, între Municipiul Târgu Secuiesc și 8 unități de învâțământ preuniversitar de stat 
din Municipiul Târgu Secuiesc, conform Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
         ART 7.- Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute si/sau conexe ce pot apărea 
pe durata implementării proiectului cu titlul „Îmbunatățirea infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educație din municipiul Târgu Secuiesc”, în vederea implementării proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Municipiului Târgu Secuiesc. 
 
       ART 8. -Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
       ART 9. -Se împuternicește dl.Bokor Tiberiu, primarul Municipiului Târgu Secuiesc, să 
semeneze în numele și pentru Municipiul Târgu Secuiesc, a tuturor actelor necesare depunerii, 
precontractării și contractării proiectului, a acordului de parteneriat, precum și a contractului de 
finanțare a proiectului.  
 
       ART 10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare, care 
va fi desemnată ulterior prin dispoziție a primarului Municipiului Târgu Secuiesc, Biroul pentru 
proiecte.  
     
                                                               
 

  Târgu Secuiesc, la  28 ianuarie 2021  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Bejan András 

           CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                 Tóth Csilla Enikő 
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