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HOTĂRÂRE 
privind participarea Comunei Blajel, la Programul operational POC/369/2/4/ Îmbunătăţirea 

conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate 
şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, conform OUG nr. 144/2020 

 
Consiliul Local al comunei Blajel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 14 septembrie 2020,  
Văzând referatul de aprobare al Primarul Comunei Blăjel al proiectului de hotarare inscris la 

punctul 5 al Anexei la Dispozitia Primarului Comunei Blăjel nr. 96/2020, inregistrat sub nr. 
3506/07.09.2020, prin care se solicita aprobarea participarii comunei Blajel la programul aprobat prin OUG 
nr. 144/2020  

Analizand raportul nr. 3983/10.09.2020 a compartimentului financiar contabil, ca si compartiment 
de resort si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 11 
septembrie 2020 prin care se propune adoptarea hotararii, 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru asigurarea accesului elevilor la 
procesul de învăţare în mediul on-line prin dotarea unitatii de invatamant cu echipamente mobile din 
domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare astfel încât orele de pregătire din timpul 
activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, precum si asigurarea materialelor de protectie sanitara 
in cadrul unitatii de invatamant, 

Avand ca reper dispozitiile art. 105 alin (2) lit. „l” din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale si art. 
44 si 45 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 

În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 120 și art. 121 alin. (1) și 
(2) din Constituția României, republicată; art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 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 si ale art. 4 alin (1) si alin (2) lit. „b” precum si alin. (6) din OUG 144/2020; 

În temeiul dispozițiilor art. 84, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit b, alin. 4 lit. e, alin 7 lit. a,  și art.196 alin1 lit. 
a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-
educaţie”, in cadrul Programul operational POC/369/2/4/  

Art. 2. – Se imputerniceste Primarul comunei, în dubla sa calitate de ordonator principal de credite si 
reprezentant legal al comunei sa face demersurile necesare obținerii finanțării prin Programul mentionat la art. 1, 
potrivit legii, in vederea dotarii unitatii de invatamant cu tablete şcolare precum si cu materiale de protectie 
sanitara, necesare desfasurarii activitatilor educative. 

Art.3. Primarul comunei Blajel, prin compartiment financiar contabil, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.5. Secretarul are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului comunei Blajel, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartiment contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZA 
                    Fogoroşi Ştefan            Secretar general 
                                                                 Ghiorghe Ioana 
Nr. 59/2020 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 14 septembrie 2020 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 


