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                                                       H O T Ă R Â R E  
                                               
 

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor le gate de proiectul:  
"Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnolog iei informa ției de tipul tabletelor 
școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice neces are desf ășurării 

activit ății didactice în mediu on-line, in Comuna Ceica, jud ețul Bihor" 
 
 

        Având în vedere Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ceica,însoțit de 
referatul de aprobare,raportul de specialitate și avizul comisiilor din cadrul Consiliului local al 
comunei Ceica, 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la contracte sau 
conventii; 

Vazand Ghidul de finantare — Programul Operaţional Competitivitate; Axa prioritară 2 
- Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 
Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-
incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare 
a Internetului, 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-
EDUCAŢIE; 

In baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. "d", alin(7) lit. "c", art. 139 alin(1) si 
art. 196 alin(1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

              Consiliul local al comunei Ceica, 
 
                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

ART. 1. Se aproba proiectul: "Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei 
informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice 
necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in Comuna Ceica, județul Bihor" 

ART 2. Se aproba valoarea totala a proiectului: „Dotare cu echipamente mobile din domeniul 
tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive 
electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in Comuna Ceica, 
județul Bihor", in cuantum de  919.605,74 lei (inclusiv TVA). 
ART 3. Se aproba contributia proprie in proiect a UAT CEICA in cuantum total de 
18.392,11 lei , reprezentant 2% din valoarea totala eligibila a proiectului “Dotare cu 
echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și 
a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu 
on-line, in Comuna Ceica, județul Bihor” 

 Art 4. Sumele reprezentand cheltuieliconexe ce pot aparea pe durata implementarii 
proiectului “Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul 



tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare 
desfășurării activității didactice în mediu on-line, in Comuna Ceica, județul Bihor”, pentru 
implementarea proiectului in conditii optime, cat si sumele aferente cheltuielilor de sustenabilitate, 
mentinere, intretinere, functionare si exploatare a investitiei dupa incheierea proiectului, se vor 
asigura din bugetul local al UAT CEICA. 

          Art 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in 
conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale 

                 Art 6. Se imputerniceste doamna SOVRE ANA LIVIA in calitate de primar al 
comunei CEICA sa semneze toate actele necesare si contractele aferente proiectului in 
numele UAT CEICA. 

Art 7. Prezenta hotarare se va comunica cu: 
-Institutia Prefectului Judetului Bihor,  
-Primarul comunei CEICA 
-Ministerului Fondurilor Europene 
-dosar 
-monitorul official local 
 
 
 
 

 
         Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 
                                                                                              Secretar general al comunei 
         Nicoară Ioan Costel                                                 Dorel Octavian Goldea    
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Nr.consilieri prezenţi -  12 
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