ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 74 din 6 noiembrie 2020 privind aprobarea
realizării proiectului ACHIZIȚII DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU UNITĂȚILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA MĂLINI, JUDEȚUL SUCEAVA

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
d) art. 1 alin. (2), lit. ”a”, art. 35 alin. (1), (3), (4), și (6) și art. 41-42 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri
externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenție a
activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul
riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2.
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul
comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și
oportunitatea proiectului.
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea
și oportunitatea proiectului.
c) avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din
cadrul Consiliului local Mălini.
ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit.
”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Mălini,
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 74 din 6 noiembrie 2020

privind aprobarea realizării proiectului ACHIZIȚII DE ECHIPAMENTE TIC
PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN
COMUNA MĂLINI, JUDEȚUL SUCEAVA, după cum urmează:
(1) art. 1 se va modifica și va avea următorul cuprins:
Se aprobă proiectul ”ACHIZITII DE ECHIPAMENTE TIC
PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN
COMUNA MALINI, JUDETUL SUCEAVA” în vederea finanțării acestuia în
cadrul 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, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE cat si din
bugetul local in valoare totala de 2.380.781,13 lei (inclusiv TVA).
(2) art. 2 se va modifica și va avea următorul cuprins:
Se aprobă contribuția proprie în proiect a Comunei Malini în cuantum de
84.840,48 lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 45.926,01 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „ACHIZITII
DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT
PREUNIVERSITAR DIN COMUNA MALINI, JUDETUL SUCEAVA”
Art. 2. Celelalte prevederi din Hotărârea nr. 74 din 6 noiembrie 2020,
rămân nemodificate.
Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentul financiar –
contabil, impozite și taxe.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
general al comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei
Mălini și Instituției Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei.
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