UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA TOMEȘTI, JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI
CIF 4540240, Str. Prof. Petru Olteanu nr. 167, Cod poștal 707515, Tel/Fax 0232/290434;
0232/290.222, e-mail: office@comuna-tomesti.ro

______________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9170 DIN 02.07.2021
(privind aprobarea”modificării art. 3 din H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020 referitoare la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului
”EDU TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași”)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași,
Având în vedere:
-Solicitarea de Clarificare cu nr. Ieșire OIPSI: 326-233t-a2/Nte/18.05.2021 emisă pentru
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – AXA PRIORITATĂ 2, înregistrată la Primăria
Comunei Tomești, Județul Iași, sub nr. 9168 din 02.07.2021, prin care se solicită modificarea
indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor
aferente proiectului ”EDU TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași, proiect cu
finanțare prin Programul Operațional Competivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și
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, Acțiunea 2.3.3 –
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE,
-proiectul de hotărâre nr. 9170 din 02.07.2021, cu privire la aprobarea ”modificării art. 3 din
H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului
”EDU TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași, proiect cu finanțare din
Programul Operațional Competivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și 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, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură –
SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, proiect inițiat de primarul Comunei Tomești, domnul prof. Ștefan
Timofte;
- referatul de specialitate cu nr. 9169 din 02.07.2021 al doamnei Pascaru Raluca-Georgeta,
inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tomești, județul Iași, pentru
proiectul de hotărâre privind aprobarea ”modificării art. 3 din H.C.L. Tomești cu nr. 116 din
05.11.2020 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de
includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM - Educatie digitala in Comuna
Tomesti, Județul Iași,;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus;
- Ordonanța de Urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului
școlar 2020/2021 în contextual riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;
- Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, Cod apel: nr. 2, Axa
prioritară 2: - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă, Prioritatea de investiții 2c.: - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, eînvăţare, 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 EEDUCAŢIE
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Ținând cont de prevederile legale în materie, respectiv: O.U.G. nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; Hot. Guv.
nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020; O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare; Normele
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin Hotărârea Guvernului
României nr. 218/2012;
Ca urmare a competențelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (b) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul: art. 139 alin. 3 lit. (a) și ale art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de urgență nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020 referitoare
la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a
cheltuielilor aferente proiectului ”EDU TOM - Educatie digitala in Comuna Tomesti, Județul Iași,
cod proiect MySMIS – 144882, proiect cu finanțare din Programul Operațional Competivitate, Axa
prioritară 2 – Tehnologia Informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, eînvățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – Creșterea gradului de
utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA EEDUCAȚIE, după cum urmează:
-Valoarea totală eligibilă a proiectului : 1.230.476,66 lei
-Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.205.867,13 lei
-Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului: 24.609,53 lei
Art.2 Celelalte prevederi din H.C.L. Tomești cu nr. 116 din 05.11.2020, rămân
nemodificate.
Art.3 Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești,
Instituției Prefectului Județului Iași, în vederea controlului legalității actelor, Directorului executiv
din cadrul Primăriei Comunei Tomești precum și altor persoane implicate în proiect din cadrul
Primăriei Comunei Tomești. De asemenea se vor afișa copii la sediul Primăriei Tomești și pe pagina
de interenet a instituției.
Adoptată azi: 08.07.2021
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte
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Secretar general comună,
Mancaș Gabriel

