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HOTĂRÂREA NR. 9 

Din data de 28 ianuarie 2021 

Privind implementarea proiectului: ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC 

SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN COMUNA BOGHIȘ,  

JUDEȚUL SĂLAJ” 

 

Consiliul local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară de azi 28 ianuarie 2021 

Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 450 din 26.01.2021 al primarului comunei Boghiş;  

 - raportul de specialitate nr. 451 din 26.01.2021 al compartimentului juridic și resurse 

umane; 

 - raportul de avizare nr. 541 din 27.01.2021 al comisiei de specialitate; 

 - prevederile OUG 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 contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2; 

 - adresa transmisa de către Școala Gimnazială nr.1 Boghiș cu nr. 1864 din 22.12.2020 cu 

privire la necesarul de echipamente de tipul tabletelor școlare precum și a altor 

echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line; 

 - prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, aferent 

Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - 

Tehnologia Informației şi 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”, 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor 

europene nr. 2397 / 2018, modificat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 

1186/19.10.2020; 

 - prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, 

cu modificările si completările ulterioare; 

 - prevederile art. 120 și ale art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

 - prevederile art. 8 și ale art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 - prevederile art. 7 alin. (2) și ale art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 - prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare 



a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, publicat în  Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 347 din  20 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 - prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și h) și ale alin (10) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII 

TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN COMUNA BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ”, denumit în continuare Proiectul şi depunerea acestuia pentru finanţare în 

cadrul Programului Operațional 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. În vederea instrumentării Proiectului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRA- 

STRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN COMUNA 

BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, Consiliul Local confirmă și aprobă următoarele:  

a) Necesitatea și oportunitatea proiectului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII 

TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN COMUNA BOGHIȘ, 

JUDEȚUL SĂLAJ”. 

b) Investiţia propusă a se realiza în cadrul Proiectului contribuie în mod direct la atingerea 

primei măsuri prevazută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a 

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

cu coronavirus SARS-CoV-2 cu modificarile si completarile ulterioare si anume: „O primă măsură 

se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line.” 

 Art. 3. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, atât valoarea totală a proiectului, cât şi 

cofinanţarea proprie a proiectului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC 

SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL 

SĂLAJ”, în valoare de 631.744,95 lei (inclusiv TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli: 

 a) cheltuieli eligibile în suma de 609.844,95 lei (inclusiv TVA), din care: 

 - 597.648,05 lei (inclusiv TVA) reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 

în procent de 98% din valoarea totala eligibilă a proiectului; 

 - 12.196,90 lei (inclusiv TVA) reprezentând contribuţie proprie în procent de 2% din 

valoarea totala eligibilă a proiectului; 

b) cheltuieli neeligibile în suma de 21.900 lei (inclusiv TVA) ce vor fi suportate din 

bugetul propriu al Comunei BOGHIȘ; 

c) Comuna BOGHIȘ va asigura contribuţia proprie la costurile eligibile şi va finanţa 

costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului din bugetul local al Comunei Boghiș; 

d) Comuna BOGHIȘ va finanţa cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor, 

astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului. 

Art 4. Comuna BOGHIȘ se angajează să asigure capacitatea operaţională şi 

administrativă necesară implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale 

necesare); 



 

 

Art. 5. Numărul de elevi sprijiniți cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare 

pentru a participa la cursuri on-line, număr de profesori din unitățile de învățământ sprijiniți cu 

echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-line si număr de clase din unitățile de 

învățământ preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri on-

line, precum și caracteristicile tehnice ale echipamentelor/dispozitivelor IT, sunt cuprinse în Anexa 

nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Comuna BOGHIȘ se obligă să menţină rezultatul proiectului, natura activităţii 

pentru care se acordă finanţarea şi să asigure exploatarea şi mentenanţa pentru cel puţin 5 ani de la 

efectuarea plății finale; 

Art. 7. Reprezentantul legal al comunei în relația cu Organismul Intermediar pentru 

Programul Operațional Competitivitate, în derularea proiectului, este Primarul Comunei Boghiș. 

Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Boghiș.  

   Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

 Primarul Comunei Boghiș; 

 Cetățenii comunei prin afișaj. 

 

                    PREŞEDINTE                  CONTRASEMNEAZĂ 

             DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL 

                  BALLA FRANCISC        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 

 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș  

Nr. 9 din data de 28 ianuarie 2021 

 

 

1. Numărul de elevi sprijiniți cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare pentru a 

participa la cursuri on-line deserviți direct de Proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN 

COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, sunt: 

Numărul de elevi sprijiniți cu echipamente 

mobile IT de tipul tabletelor școlare pentru a 

participa la cursuri on-line 

Număr total elevi: 166, din care: 

- Școala Gimnazială nr.1 BOGHIȘ: 166 elevi; 

 

2. Numărul de profesori din unitățile de învățământ sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru 

a participa la cursuri on-line deserviti direct de Proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN 

COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, sunt: 

Numărul de profesori din unitățile de 

învățământ sprijiniți cu echipamente/ 

dispozitive IT pentru a participa la cursuri 

on-line 

Număr total profesori: 24, din care: 

- Școala Gimnazială nr.1 BOGHIȘ: 24 profesori; 

 

 

3. Numărul de clase din unitățile de învățământ preuniversitar sprijinite cu echipamente/dispozitive 

IT pentru a participa la cursuri on-line deservite direct de Proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA 

INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA ȘCOLILE DIN 

COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, sunt: 

Numărul de clase din unitățile de învățământ 

preuniversitar sprijinite cu echipamente/ 

dispozitive IT pentru a participa la cursuri 

on-line 

 

Număr total săli de clase: 17 din care: 

- Școala Gimnazială nr.1 BOGHIȘ, corp A: 11 săli 

de clasă; 

- Școala Gimnazială nr.1 BOGHIȘ, corp B: 6 săli 

de clasă; 

 

 

4. Numărul de utilizatori de servicii și aplicații digitale ca urmare a implementării proiectului 

”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE PENTRU E-EDUCAȚIE LA 

ȘCOLILE DIN COMUNA BOGHIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ”, sunt: 

Denumire indicator Unitate măsură Valoare țintă 

Numărul de utilizatori de servicii și aplicații 

digitale (numărul de indivizi care utilizează 

instrumente OER) 

NUMĂR 190 

 

 

                    PREŞEDINTE                  CONTRASEMNEAZĂ 

             DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL 

                  BALLA FRANCISC        FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
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