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HOTĂRÂREA  NR. 8/2021 
referitor la aprobarea notei de fundamentare și cerere de finanțare aferente proiectului 

”Asigurarea infrastructurii și mijloacelor IT necesare desfășurării educației în mediul on-
line la nivelul comunei Leliceni” 

 

          Consiliul local Leliceni, întrunit în ședință ordinară pe data de 27 ianuarie 2021 , 
convocat de primarul Comunei Leliceni cu Dispoziția nr.18/2021. 
Având în vedere : 

 Referatul de necesitate nr.1090/26.11.2020 emis de conducerea  Școlii Gimnazială” Nagy 
István” Misentea, Nota de fundamentare nr. 3266/2020 Raportul de aprobare al primarului 
comunei Leliceni nr.  104/2020, avizul favorabil al comisiei pentru activități social culturale, 
culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție copii, tineret și sport. 

- Ordinul Prefectului nr. 450/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale 
pentru constituirea Consiliului Local al comunei Leliceni; 

- Art. 44, alin. (3) din Legea 273/2006, 
- Art. 2, alin. (4) din Legea 1/2011, 
- Ordinul MFE 1223/30.10.2020, 
Luând în considerare pandemia SARS-COV în România, pentru prevenirea efectelor 

pandemiei ca un eveniment natural imprevizibil, 
       În temeiul art.129 alin.(2) lit.b, alin.(7) lit.a, art.139, art.196  alin.(1) lit.a din 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. Se aprobă nota de fundamentare, anexa la prezenta, elaborată pe baza referatului 
de necesitate emis de conducerea școlii Gimnaziale ”Nagy István” din Misentea. 

Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului, anexa la prezenta. 

Art. 3. Se aprobă cererea de finanțare cu depunere prin sistemul MySMIS în cadrul POC, 
al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 
SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi Comunicațiilor 
(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea 
aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv 
specific OS2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului”. 

Art. 4 .Ne angajăm   : 

a) să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului; 
b) să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile 

care îi revin, aferente proiectului; 
c) să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât 

să se asigure implementarea optimă a proiectului; 



d) să nu încerce să obţinăinformaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului 
sau să influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul 
procesului de evaluare şi selecţie; 

e) sa asigure funcționalitatea echipamentelor IT achiziționate pentru cel putin durata 
minima normată de viața a acestora, în conformitate cu prevederile naționale in 
vigoare, perioada fiind măsurată începand cu data livrării acestora (semnarea 
procesului de recepționare și punere in funcțiune de către entitatea beneficiară); 

f) să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 
g) să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării 

proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 
h) să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin 

contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin 
surse proprii; 

i) să notifice OI/AMPOC asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele 
angajate, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la apariția acesteia; 

j) să nu furnizeze informaţii false. 
Art. 5 -(1)  Începând cu data aprobării prezentei se constituie Unitatea de implementare 

a Proiectului „”Asigurarea infrastructurii și mijloacelor IT necesare desfășurării educației 
în mediul on-line la nivelul comunei Leliceni”. 

(2) Obiectivul Unităţii de implementare îl constituie asigurarea realizării activităţilor 
proiectului prevăzut la alin. (1), conform cererii şi contractului de finanţare a acestuia. 

Art. 6 - (1) Unitatea de  implementare a Proiectului „”Asigurarea infrastructurii și 
mijloacelor IT necesare desfășurării educației în mediul on-line la nivelul comunei 
Leliceni”  se înfiinţează până la data implementării proiectului. 

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) Unitatea de implementare se 
desfiinţează. 

(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi alin. (2), în funcţie de gradul de realizare 
a activităţilor proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1), Unitatea de implementare îşi desfăşoară 
activitatea şi în cazul prelungirii lucrărilor în condiţiile contractului de finanţare şi ale actelor 
adiţionale ale acestuia încheiate potrivit legii. 

      Art.  7. Unitatea de implementare are următoarea componenţă: 

- Nagy Éva – Manager proiect; 
- András Zoltán – Asistent manager 
- Gaszpor Gabor István – responsabil achiziții publice 
- Tamás József – responsabilcomunicare 
- Bene Ibolya – responsabilfinanciar 

 
      Art. 8. (1) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Unităţii de implementare 

răspund pentru realizarea activităţilor proiectului în conformitate cu standardele şi la 
termenele prevăzute în cererea şi contractul de finanţare. 

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor care le revin în calitate de membri ai Unităţii de 
implementare atrage răspunderea persoanelor în cauză, în condiţiile legii. 



          Art.9Se desemnează Nagy István-Alfréd, în calitate de reprezentant legal al Comunei 
Leliceni pentru semnarea contractului de finanţare . 

Art. 10. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Leliceni şi de persoana nominalizată la art.7. 

 

     Art. 11.Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei  Leliceni,  prefectului judeţului 
Harghita, se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Leliceni; Aducerea la 
cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Leliceni şi pe pagina de  
internet  www.csikszentlelek.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Președinte de ședință,                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                 Consilier,                       Secretar general al comunei,  
              Molnár Atilla                    Molnár Szidonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.8 
Adoptată în ședința din data de 27 ianuarie 2021 
Cu un număr de  11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

 


