
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 44/2023 
cu privire la aprobarea depunerii proiectului „ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 
DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” și a cheltuielilor aferente proiectului în 
vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, COMPONENTA 15 – 
EDUCAȚIE, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic 
superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare 
profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ 
profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației 
Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de 
învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de 
proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. 
Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, 
Apelul: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar și a unităților conexe 

 
 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  

             Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc, privind aprobarea depunerii proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 
DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 
MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
COMPONENTA 15 - EDUCAȚIE, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru 
învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de 
educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de 
învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea 
educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile 
de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de 
proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea 
dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul: Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 
unităților conexe,  

Având în vedere: 
-  Ghidul solicitantului pentru COMPONENTA 15 - EDUCAȚIE – Apelul: Dotarea cu 

mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 
unităților conexe; 
 - prevederile art 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și compeltările ulterioare, 
             În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b. coroborat cu art.129 alin.(4) lit.d, art.139 alin.(3) 
lit.d, art 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se aprobă participarea în cadrul programului în vederea depunerii proiectului cu titlul 
„ DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A 
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” și a 
cheltuielilor aferente proiectului în vederea finanţării prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
COMPONENTA 15 – EDUCAȚIE, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru 



 

 

învățământul tehnic superior Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de 
educație și formare profesională (EFP) Investiția 14. Echiparea atelierelor  
de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ 
pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice 
digitale pentru unitățile de învățământ Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura 
standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar 
Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele 
școlare, Apelul: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar și a unităților conexe. 

Art.2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul „ DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
DIN MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, COVASNA” în cuantum de 9.325.543,29 RON, din care 
valoare eligibilă PNRR fără TVA (LEI) 7.836.591,00 RON, TVA eligibilă (LEI)  1.488.952,29 
RON,  conform anexei,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3.- Se aprobă Descrierea investiției conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4.- Municipiul Târgu Secuiesc se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care 
asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din bugetul proiectului.   

Art.5. -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. 
         Art. 6. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare, care 
va fi desemnată ulterior prin dispoziție a primarului Municipiului Târgu Secuiesc și Biroul pentru 
proiecte. 
 
 

Târgu Secuiesc, la 8 martie 2023 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ  
 Domokos –Fejér Melinda                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                         

                                                   Tóth Csilla- Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


