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Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data 
_______________; 

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. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
f) art.129, alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: 

Luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Doamna Popa-Roșu Rodica, 

în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. .........../....................... 2020, prin care se 
susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. .........../................................. 2020 prin care se motivează, în 
drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității; 

c) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mogoșești, nr. 
___din_____2020; 

În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRÂREA 
nr. ……..… din ….... …………………….... 2020 

privind implementarea proiectului „CREȘTEREA UTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR I.T. 
ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL 

IAȘI” 



Art. 1. - Se constată și aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
investiției ”CREȘTEREA UTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR I.T. ÎN CADRUL PROCESULUI 
EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, proiect finanțat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai proiectului ”CREȘTEREA 
UTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR I.T. ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN 
COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, identificați în anexa la prezenta Hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă implementarea proiectului ”CREȘTEREA UTILIZĂRII 
ECHIPAMENTELOR I.T. ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA 
MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional Competitivitate 2014-
2020, potrivit legii. 

Art. 5. – Autoritatea publică locală se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 
plăți în cadrul Proiectului, precum și a cheltuielilor neeligibile. 

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei în relația cu Autoritatea de Management POC 
este, potrivit legii, primarul acesteia, Doamna Popa-Roșu Rodica, în dubla sa calitate și de ordonator 
principal de credite. 

Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Mogoșești, Doamna Popa-Roșu Rodica.  

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Mogoșești, 
în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Mogoșești și prefectului județului Iași și se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet  
www.mogosesti-primaria.ro .  

 
 

 
  
 

 
 
 
 

Președintele de ședință, 
 ………………….………………………… 
……………………………………………….. 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

Contrasemnează: 
Secretarul C o m u n e i  M o g o ș e ș t i 
 …………………………….………… 
…………………………………………….. 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

L.S. 

http://www.mogosesti-primaria.ro/


 
Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mogoșești nr. _ / ___2020 
 

1. Indicatorii tehnici ai proiectului: 
Achiziții de echipamente IT în cadrul proiectului: 
 
 

NR. 
CRT. DENUMIRE PRODUS NUMĂR BUC 

1 TABLETĂ UZ ȘCOLAR CU ABONAMENT 254 
2 LAPTOP 16 
3 CAMERĂ WEB CONFERINȚE 16 
4 PROIECTOR 16 
5 ECRAN PROIECȚIE 2 pe perete 16 
6 ROUTER WIRELESS 16 
7 TABLĂ INTERACTIVĂ 16 
8 SISTEM MANAGEMENT DISPOZITIVE 350 

 
 

2. Indicatorii economici ai proiectului: 
 

Nr. 
crt.  LEI  EURO 
1 VALOARE PROIECT FARA TVA 560.166,08   115.933,21  
2 TVA 106.431,56     22.027,31  
3 VALOARE CU TVA 666.597,64   137.960,52  
4 VALOARE ELIGIBILĂ 640.657,64   132.591,92  
5 GRANT 98% 627.844,48   129.940,08  
6 COFINANTARE CHELTUIELI ELIGIBILE 2% 12.813,15       2.651,84  
7 CHELTUIELI NEELIGIBILE 25.940,00       5.368,60  
8 VALOARE SUSTINERE BUGET LOCAL (linia 6+7) 25.940,00       5.368,60  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Președintele de ședință, 
 ………………….………………………… 
……………………………………………….. 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

Contrasemnează: 
Secretarul M o g o ș e ș t i 

 …………………………….………… 
…………………………………………….. 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  



 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „CREȘTEREA UTILIZĂRII 
ECHIPAMENTELOR I.T. ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA 

MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” 
 
 
 
 
 

 Subsemnata, Popa-Roșu Rodica, primar al comunei Mogoșești, propun Consiliului Local 
Mogoșești spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului 
„CREȘTEREA UTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR I.T. ÎN CADRUL PROCESULUI 
EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”. 
 Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
 Obiectivul proiectului este achiziția de echipamente IT necesare bunei desfășurări a 
procesului de învățare în mediul on-line. Astfel va fi îmbunătățit învățământul la distanță și 
acordarea de șanse egale tuturor elevilor. 
 În comuna Mogoșești s-a identificat o lipsă acută de mijloace electronice de comunicare în 
ceea ce privește accesul la educație la distanță, astfel prin acest proiect elevii și instituțiile de 
învățământ din comuna noastră vor primi echipamente care să asigure accesul la procesul de 
învățare on-line. 

Prin proiectul „CREȘTEREA UTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR I.T. ÎN CADRUL 
PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, se dorește 
dotarea cu echipamente IT și dispozitive electronice a elevilor și instituțiilor de învățământ, în 
vederea desfășurării în condiții optime a procesului de învățare la distanță. 

 Având în vedere cele de mai sus și necesitatea proiectului, precum și data limită a depunerii, 
vă rog să aprobați la urgență proiectul de hotărâre prezentat. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
POPA-ROȘU RODICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R A P O R T 

 
 

la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „CREȘTEREA UTILIZĂRII 
ECHIPAMENTELOR I.T. ÎN CADRUL PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA 

MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” 
 
 
 
 Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de către d-na primar privind implementarea 
proiectului „CREȘTEREA UTILIZĂRII ECHIPAMENTELOR I.T. ÎN CADRUL PROCESULUI 
EDUCAȚIONAL ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, vă supun atenției următoarele 
aspecte: 

- Proiectul de hotărâre este de necesitate și oportun; 
- În comuna Mogoșești s-a identificat o lipsă acută de mijloace electronice de comunicare, 

atât la elevi cât și la școlile din comună, în ceea ce privește accesul la educație la distanță; 
- Prin acest proiect elevii și instituțiile de învățământ din comuna noastră vor primi 

echipamente care să asigure accesul la procesul de învățare on-line. 
Urmare celor de mai sus, vă rog să adoptați proiectul de hotărâre. 
 
 
 

SECRETAR GENERAL 
MARIANA ANTON 
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