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HOTĂRÂRE
privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP)

”Achizitia  de  echipamente  din  domeniul  tehnologiei  –  it  mobile,  respectiv  tablete,  echipamente  și
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar,
Comuna Bughea de Jos, Judetul Arges”

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)  art.  120 alin.  (1),  art.  121 alin.  (1)  și  alin.  (2),  art.  138 alin.(1)  și  alin.(4)  din  Constituția  României,
republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Având în vedere:
1. Ordonanța de Urgență nr. 144 din 24 august 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 contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2

2. Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul
României;

3. Decretul  nr.  240  din  14  aprilie  2020  al  Președintelui  României  privind  prelungirea  stării  de  urgență  pe
teritoriul României;

4. Ordonanța de Urgență nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele
măsuri aferente instituirii carantinei;

5. Ordonanța de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;

6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr.  52/2020 pentru modificarea art.  29^3 alin.  (2) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în
contextul răspândirii COVID-19

7. Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  65/2020privindunelemăsuripentrudigitalizareasistemului  de
coordonareşigestionare a fonduriloreuropenestructuraleşi de investiţiipentruperioada de programare 2014 -
2020

8. REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30
martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014
în ceea ce privește anumite măsuri  specifice menite să mobilizeze investiții  în sistemele de sănătate ale
statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa
pentru investiții ca reacție la coronavirus)

9. REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23
aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește
măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de
investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19

10. Comunicarea  CE  (2020/C  108  I/01)  Orientările  Comisiei  Europene  pentru  utilizarea  cadrului  privind
achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19

Tinand cont de:
 GHIDUL  SOLICITANTULUI  privind  accesarea  fondurilor  europene  nerambursabile  conform  Axei
prioritare  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-
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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.- 
  Referatul de aprobare nr.6118/04.11.2020al primarului Comunei Bughea de Jos
  Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bughea de Jos,
inregistrat sub nr.6119/04.11.2020
 Hotararea  nr.49  din  05.11.2020 prin  care  se  aproba  intocmirea  documentatiei  reprezentand Studiu  de
fezabilitate/ Documentatia tehnico-economica pentru proiectul ce are ca obiect”Achizitia de echipamente din
domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice
pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Bughea de Jos, Judetul Arges” în
vederea accesării de fonduri europene din FEDR şi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate
2014-2020,  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.
  prevederile art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  Raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul consiliului local,
respectiv:

a)  Comisia  pentru  activitati  economico-financiare,  administrarea  domeniului  public  si  privat  al
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert;
b) Comisia pentru invatamanat, cultura, culte, sanatate si familie, munca si protectie sociala, activitati
sportive si agrement;
c)  Comisia  juridica  si  de  disciplina,  apararea  ordinei  si  linistii  publice,  a  drepturilor  cetatenilor,
amenajarea teritoriului si urbanism.

- prevederile art. 136 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- parcurgerea  procedurii  prevazute  la  art.7  din  legea  52/2003  privind  transparenta  decizionala  in

administratia publica 
- prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
      în temeiul prevederilor art. 136, art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul administrativ;
respectand  parcurgerea  procedurii  prevazute  la  art.  7  din  Legea  nr.  52/  2003 privind  transparenta

decizionala in administratia publica;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea

actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al Comunei  Bughea de Jos, judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara cu
convocare de indata la data de 05.11.2020, conform prevederilor art.  134 alin. (4) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, adopta prezenta,

H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba infiintarea Unitatii de Management a Proiectului (UIP)ce are ca obiect”Achizitia de

echipamente  din domeniul  tehnologiei  –  it  mobile,  respectiv  tablete,  echipamente și  dispozitive necesare
activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar ,ComunaBughea de
Jos, Judetul Arges” în vederea implementarii proiectului finantat prinfonduri europene din FEDR şi buget de
stat  prin  Programul  Operational  Competitivitate  2014-2020,  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.

Art.2.Persoanele desemnate ca membrii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) cu tema:”Achizitia
de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare
activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar,Comuna Bughea de
Jos, Judetul Arges ”, sunt:

Domnul Ion Dorel Tanasescu in calitate de MANAGER al proiectului
Doamna Alina Zidaru, in calitate de RESPONSABIL FINANCIAR 
Doamna Cindea Alina, in calitate de RESPONSABIL DE ACHIZITII



Art.3. Membrii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) sunt numiti pentru toata perioada derularii
si implementarii proiectului cu titlul ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv
tablete,  echipamente  și  dispozitive  necesare  activitătii  didactice  pentru  elevii  şi  cadrele  didactice  din
învățământul preuniversitar ,Comuna Bughea de Jos, Judetul Arges”,

Art.4.Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Comunei Bughea de Jos 
Art.5.Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art. 197, 198 si 199 din

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, primarului si secretarului general al Comunei Bughea de Jos,
serviciului economic, compartimentului investitii/achizitii publice si Instituţiei Prefectului judeţului Arges, in
vederea verificarii legalitatii.

Art.6. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare.

     Preşedinte de şedinţă ,                                                                       Contrasemnează pentru legalitate
            Consilier local,                                                                                              Secretar general, 

     Bogdan Coman                                  Bianca  State-Golumbeanu
                              
           

    Nr.50/ 05 noiembrie 2020

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13  voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri.
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