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 HOTĂRÂRE  

 
pentru aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local Tintesti nr.47/16.10.2020 cu privire la 
aprobarea obiectivului de investitii si impelementarii proiectului 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 Tintesti, Judetul 
Buzau” 

 
Consiliul local al Comunei Tintesti, 
Avand in vedere: 
 Referatul de aprobare al primarului Comunei Tintesti, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.4063/19.05.2021;  
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tintesti, 

înregistrat sub nr.4064/19.05.2021 ; 
Avizele comisiilor de specialitate buget şi învăţământ ale Consiliului local nr.4301/27.05.2021; 
în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contracte 
sau convenţii; 

Văzând 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-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. 

In baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. ”d”, alin(7) lit. ”a”, art. 139 alin(1) şi art. 196 alin(1) lit. ”a” din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. I Hotărârea Consiliului local al Comunei nr. 47/16.10.2020, cu privire la aprobarea obiectivului de investitii si 
impelementarii proiectului 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 Tintesti, Judetul Buzau”se modifică după cum urmează: 

Art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
’’ART 2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului: ”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 Tintesti, Judetul Buzau”, în cuantum de 717.638,80 lei (inclusiv TVA), respectiv valoarea totală 
eligibilă a proiectului în in cuantum de 704.988,96  lei.”  

(2) Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Comuna Țintești în cuantum total de 14.099,79 lei reprezentând 
2% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi suma de 12,649.84 lei reprezentând valoarea totala neeligibila inclusiv TVA, a 
proiectului: ”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 Tintesti, Judetul 
Buzau”, în cuantum de 717.638,80 lei (inclusiv TVA), respectiv valoarea totală eligibilă a proiectului în in cuantum de 
704.988,96  lei.”     

 
 
 
 
Art. II Restul prevederilor raman nemodificate. 

 
Presedinte de sedinta,                                              Contrasemneaza, 
Consilier, Ilie Constantin                                      Pentru Secretar general, 

Petrescu Sandina 
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      Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 28.05.2021 cu 
respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu un  
numar de..... voturi “pentru” si .....”impotriva” din numarul total de 13 consilieri in functie si  13 consilieri prezenti la sedinta.  


