
 

                                      

                                 

                           

 

 

 

 

 
 
Având în vedere temeiurile juridice: 
 

- prevederile art. 1 și art.2 alin.1 litera ”b”, din OUG nr.144/2020 privind  

unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare 

desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 

2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS - CoV – 2  cu 

modificările și completările ulterioare; 

  Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c” din  Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Coșna, în 

calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.69 din 07.01.2021 prin care se susține 
necesitatea și oportunitatea proiectului; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, înregistrat cu nr.72 din 07.01.2021 prin care se motivează, în drept și 
în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului; 

c) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Coșna pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism din cadrul consiliului local Coşna, înregistrată sub nr.106 din 08.01.2021; 

d) Referatul de necesitate nr. 6142 din 02.11.2020 privind achiziția de 
tablete; 

e) Nota justificativa nr. 6143/02.11.2020 privind alegerea procedurii; 
 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investițiilor publice necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților 

didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu 

coronavirus SARS-CoV-2, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Local nr.66 din 21.09.2020 privind  aprobarea achiziționării 

de echipamente în domeniul tehnologiei informației IT mobile în cadrul Școlii 

Gimnaziale Coșna, prin Programul Operațional , necesare desfăşurării în condiţii de 

prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020-2021 în contextul 

riscului de infecţie cu coronavirus SARS - CoV – 2; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.2 litera ”d”, alin.7 litera „a”, art.139 alin.1 și 
ale art.196 alin.1 litera ”a” din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța Guvernului 
nr.57/2019, modificat și completat; 
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HOTĂRÂREA 
nr.1  din 11 Ianuarie 2021 

privind implementarea proiectului  

„Achiziție de echipamente IT pentru elevii din Comuna Coșna, județul Suceava” 



Consiliul Local al  comunei Coșna, adoptă prezenta hotărâre.  
Art. 1. – Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și 

implementarea proiectului „Achiziție de echipamente IT pentru elevii din Comuna 
Coșna, județul Suceava”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul 
Operaţional Competitivitate - P.O.C., potrivit legii și se prezinta astfel :  

 

N

r. 

C

rt 

CATEGORII DE 

CHELTUIELI 

ELIGIBILE (inclusiv TVA 

aferent în condiţiile în care 

TVA nu poate  fi recuperat*) 

UM 
Denumire 

achizitie 

Pret 

unitar 
Cant Total 

Val. totala 

eligibilă 

incl. TVA 

(Lei) * 

Valoare 

TVA 

Rata 

cofinant

are 

functie 

de  

solicitan

t 

  1 2 3 4 5 6=4*5 7 8,00 
9 

I. 

Costurile investiţiilor în 

active corporale şi 

necorporale               

  

I.

1 

Achiziţionarea de hardware 

TIC  respectiv tablete pentru uz 

școlar cu acces la internet 

buc. 1 tablete 1.142,40 73,00 83.395,20 83.395,20 13.315,20 2% 

II

. 

Cheltuieli cu servicii de 

consultanţă 
  

          
    

II

.1 

Cheltuieli cu servicii de 

consultanţă pentru elaborarea 

tuturor documentaţiilor 

necesare depunerii proiectului 

(inclusiv scrierea Cererii de 

finanţare) 

servici

u / set 

/ 

pachet 

/ buc. 

  

servicii de 

consultanta 

elaborare 

documentat

ie depunere 

proiect si 

scriere 

cerere de 

finantare 

5.950,00 1,00 5.950,00 5.950,00 950,00 2% 

II

.2 

Cheltuieli cu servicii de 

consultanţă în domeniul 

managementului proiectului, 

inclusiv elaborarea 

documentaţiilor necesare 

implementării proiectului şi/sau 

servicii de asistenţă juridică 

pentru realizarea achiziţiilor 

publice (elaborarea 

documentaţiei de atribuire şi 

aplicarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de 

achiziţie publică) 

servici

u / set 

/ 

pachet 

/ buc. 

      0,00   

  

  

  

      0,00   

  

  

II

I. 

Cheltuieli de informare şi 

publicitate - conform 

prevederilor Manualului de 

Identitate Vizuală și tabelului 

referitor la cheltuieli de 

informare și publicitate 

  

            

  

II

I.

1 

Cheltuieli de informare şi 

publicitate - conform 

prevederilor Manualului de 

Identitate Vizuală și tabelului 

referitor la cheltuieli de 

informare și publicitate 

servici

u / set 

/ 

pachet 

/ buc. 

  

servicii 

publicare 

comunicat 

de presa 

incepere si 

finalizare 

proiect  

1.000,0

0 
2,00 2.000,00 

2.400,00 

319,33 2% 

  

servicii 

tiparire 

etichete 

autocolante  

5,00 80,00 400,00 63,87 2% 

  TOTAL GENERAL             
91.745,20 

lei 

14.648,39 

lei 
  



 
 

Nr. 
Crt 

CATEGORII DE 

CHELTUIELI 

NEELIGIBILE 

UM Denumire achizitie 
Pret 

unitar 
Cant Total 

Val. 

totala 

neeligibilă 

fara TVA 

Valoare 

TVA 

  1 2 3 4 5 6=4*5 7 8,00 

I. 
Cheltuieli cu servicii de 

consultanţă 
  

            

I.1 

Cheltuieli cu servicii de 

consultanţă pentru 

elaborarea tuturor 

documentaţiilor necesare 

depunerii proiectului 

(inclusiv scrierea Cererii de 

finanţare) 

serviciu  

servicii de consultanta 

elaborare 

documentatie 

depunere proiect si 

scriere cerere de 

finantare 

10.000,00 1,00 10.000,00 10.000,00 1.900,00 

I.II 

Cheltuieli cu servicii de 

consultanţă în domeniul 

managementului 

proiectului, inclusiv 

elaborarea documentaţiilor 

necesare implementării 

proiectului şi/sau servicii 

de asistenţă juridică pentru 

realizarea achiziţiilor 

publice (elaborarea 

documentaţiei de atribuire 

şi aplicarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de 

achiziţie publică) 

serviciu    

servicii de consultanta 

- managementul 

investitiei inclus 

elaborarea 

documentatiilor 

necesare 

implementarii 

proiectului 

35.000,00 1,00 35.000,00 35.000,00 6.650,00 

II. 
Cheltuieli servicii de audit 

financiar 
  

            

II.1 
Cheltuieli cu servicii de 

audit financiar 
serviciu    

servicii de audit 

financiar 
8.000,00 1,00 8.000,00 8.000,00 1.520,00 

III. 
Cheltuieli servicii creare 

site  
  

            

III.1. 
Cheltuieli legate de creare 

site pentru proiect  
serviciu    

servicii creare site si 

Link către site-ul web 

al Instrumentelor 

Structurale în 

România, 

www.fonduri-ue.ro 

postat pe site-ul 

beneficiarului 

2.000,00 1,00 2.000,00 2.000,00 380,00 

  TOTAL GENERAL             55.000,00 10.450,00 

 
Valoare totală proiect :     157.195,20 lei TVA inclus 
Valoare eligibilă proiect      91.745,20 lei TVA inclus 
Valoare nerambursabilă proiect POC (98%) :  89.910,30 lei TVA inclus  
Contribuția Comunei Cosna (2%) :                         1.834,90 lei TVA inclus 
Valoare neeligibilă :                  65.450,00 lei TVA inclus 
Total cheltuieli de suportat bugetul local :                67.284,90 lei TVA inclus 
     (Cheltueli neeligibile+contribuție2%) 

 
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă : 



• să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de exploatare, 
sustenabilitate, mentenanță și suportului TIC a investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data plății finale către beneficiar 

• să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în 
proiect; 

• să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării 

proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare); 

• să asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin 

durata minima normată de viata a acestora, in conformitate cu prevederile 

nationale in vigoare, perioada fiind masurata incepand cu data livrarii acestora 

(semnarea procesului de receptionare si punere in functiune de catre 

entitatea beneficiara) 

• să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin 

contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori 

sau prin surse proprii 

 
Art. 4. – Cheltuielile neeligibile cât și cofinanțarea vor fi suportate din bugetul 

local al Comunei Cosna. 
Art. 5. – Cerințele tehnice minimale ale echipamentelor IT propuse a fi 

achiziționate prin proiect sunt în conformitate cu cele din Ghidul solicitantului, 

Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-

EDUCATIE. 

Art. 6. – Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, 

în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 7. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Coșna.  

Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 
al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Coșna și prefectului 
județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 
precum și pe pagina de internet www. Comunacosna.ro. 

 
 

  

 

 

Președintele de ședință, 

Silviu Toloș 

Contrasemnează: 

Secretarul general al comunei, 
Mariana Ivan 


