
consiliul Local al comunei colofenii din Fald, judelul Dolj,
extraordinard din 23 Noiembrie 2020, ora g:00, la sediul consiliului

,,imbundtifirea

ROMATUIn
JUDETULDOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFENII DIN FATA

/,/
HoTARARE nr. '7.'

privind implementarea proiectului
accesului la procesul de invdfare in mediul online pentru elevii din

Gomuna COTOFENII DIN FATA, judetul Dolj"

Fald, judetul Dolj;
Avand in vedere :

- art.42 alin (1) din Legea nr. 500/2002 privind
modificdrile gi completdrile u lterioare;

intrunit in gedinta
Local Cotofenii din

finanlele publice, republicatd, cu

- art. 9 alin (4) din Hotararea nr. 90712016 privind etapele de elaborare si
conlinutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investi{ii finanlate din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legea Educaliei Na{ionale nr. 1 din 2011, cu modificdrile si completdrile

ulterioare;
- O'M.E.C' nr.5487lM.S. 14941 2O2O pentru aprobarea Mdsurilor de organizare

a activiti{ii in cadrul unit6{ilor/ instituliilor de invd!5mdnt in condi(ii de siguranli
epidem iolog icd pentru preven i rea imbolndvirilor cu vi rusul SARS-CoV-2 ;- Ordonanla de Urgen{d nr. 144 din 24 august 2020 privind unele misuri pentru
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfdgurdrii in condi{iile
de prevenf ie a activitSlilor didactice aferente anului scolar/univ"rrita
202012021in contextul riscului de infeclie cu coronavirus SARS -CoV-2;

- Ordonanla de Urgen{d nr, 174 dir 14 octombrie 2020 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care reglementeazi activitatea de sprijin
financiar din fonduri externe nerambursabile, in contextul crizei provocate de
rlOVlD-19.

- analiz6nd prevederile Ordinului Ministrului []ondurilor Europene nr. 122gl2O2O pentru
modificarea Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice de accesare a fondurilor in cadrul
Programului operational competitivitate, Axa prioritard 2 - Tehnologia Informaliei gi
Comunicaliilor (TlC) pentru o economie digitald competitivd, Prioritatea de investitii 2c. -
Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvernare, e-invilare, e-incluziune, e-culturd, e-
sdndtate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cregterea gradului de utilizare a Internetului, Acliunea
2.3.3 - imbunatd{irea conlinutului digital si a lnfrastructurii TIC sistemice in Oor.niuf 

"-educafie, e-incluziune, e-sdndtate si e,culturd - SECTIuNEA E-EDUCATIE,
LuAnd la cunogtinti conlinutul referatuIui de aprobare al primarului al comunei

COTOFENII DIN FATA, judetul Dolj in calitatea sa de iniliator, inregistrat sub nr.
4130120'11.2020, de raportul comparlimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

I[X]i,T;rT:::::"tsubnr 
41s1t 2011 2020,precumsi deraportur clHH]rde:s{eciaritate

ilt'tHffi'prevederitor art.1 29, atin.(2) tit. b), atin.(4) tit. d)-ffifu 196

'-ctll

:at'ay;*q\r€€b) i/4,o*"bJ,r*,,,

alin.(1)lit. a) din ordonan{a de urgenta a Guvernului cu nr. s7l2o1g ori

J6



HOrAnAgrE:
Art.1. Se aprobd proiectul ,,imbunitdfirea accesului la procesul de invdlare in

mediul online pentru elevii din Gomuna Gotofenii din Fata, judetul Dolj" in vederea
depunerii inr cadrul celui de-al doilea apel de seleclie aferent Acliunii 2.3.3 -imbunatdlirea
conlinutului digital 9i a infrastructurii TIC sisternice in domeniul e-educafie, e-incluziune, e-
sdndtate gi e-culturd - SECTIUNEA E-EDUCA|IE, Programul Operalional Competitivitate,
Axa prioritard 2 - Tehnologia Informaliei 9i Comunicaliilor (TlC) pentru o economie digitald
competitivd, Prioritatea de investilii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvernare,
e-invdlare, e-incluziune, e-culturd, e-sdndtate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cregterea
gradului de u tilizare a Internetului..

Art.Z. Se aprobd valoarea totalS eligibild inclusiv TVA a proiectului in cuantum de
279.558,16 lei, conform Anexa 7 Buget defalcat.

Art'3. Cheltuielile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada de
realizare a investi{iei, in cazul ob{inerii finan{drii, potrivit legii.

Art'4. Se aprobi asigurarea gi suslinerea contribuliei financiare proprii aferente
cheltuielilor eligibile ale proiectului, cofinanlarea din bugetul local in sumd totald de
5.591,16 lei inclusiv TVA, respectiv in pnocent de 2 %.

Art.5. Se aprobd sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local,
in sumd totald de 8.700;00 lei inclusiv TVA.

Art.6. Se aproba desemnarea domnulul CEOCEA DANIEL CLAUDIU avand functia
de primar sa reprezinte comuna cotofenii din Fata in relatia cu AMpocu/olpsl in vederea
realizirii tuturor activitdfilor necesare elabordrii, depunerii, contractirii gi implementdrii
proiectului cu titlul ,,imbundtilirea accesului la procesul de invifare in mediul online
pentru elevii din Comuna Cotofenii din Fata, judetul Dolj" in cadrul celui de-al doilea
apel de seleclie aferent Acfiunii 2.3.3.

Art. 7. Prezenta hotarare se va inainta:
- lnstitutiei prefectului - judetului Dolj,
- Primarului comunei Cotofenii din Fata pentru ducerea la indeplinire
- Se va afisa pentru publicitate.

PRE$EDINTELE DE gEDINTA,
BARBULESCU IoN

;[nr
Contrasemneazd:
Secretar General

NUTU E.LYT"RA CLAUDTA

/l
H.c.L. xr. .:?{..... din 2g.11.2020

Prez'entahotdrhre,a fost a.doptati cu respectarea prevederilor art,739din Ordonanta de Urgen{d a Guvernului
nr.5712019 privind Codul admi$ptrariv, asrfel | ,.
Nr. total consilieri in funcJie { Voturi : - pentru //
Nr. total consiliei prezenli 11 _ impotrivi---
Nr. total consilieri absenti 

-"' - abtineri


