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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Creșterea numărului de utilizatori ai aplicațiilor digitale în vederea 
derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 
Având în vedere: 

            -proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea numărului de utilizatori ai 
aplicațiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz” și a cheltuielilor legate de 
proiect;  

            -referatul de aprobare al primarului comunei Chișlaz,înregistrat la nr.2.894 din 16 iunie 2021 
prin care susține necesitatea și oportunitatea proiectului; 

            -raportul de specialitate nr.2.897 din 16 iunie 2021; 

În scopul asigurării resurselor financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local; 
Ținând seama de  prevederile: 

            -art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

            -art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

            -Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul dispozițiilor  art. 129 alin.(7) lit.a),art.139 alin.(3) lit.a) şi art.196 alin. (1) lit.a din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului  nr.57/2019, privind Codul administrativ,  

Consiliul local al comunei Chișlaz,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       ART. 1. Se aprobă proiectul „Creșterea numărului de utilizatori ai aplicațiilor digitale în 
vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și 
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 OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 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. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea numărului de utilizatori ai 
aplicațiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz” în cuantum de   
866.214,96  lei . 

 
          ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a comunei Chișlaz, în cuantum total de 
23.155,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum 

de 5.950,00 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
17.205,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea numărului de utilizatori ai 
aplicațiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz”  . 



 
          ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe (inclusiv eventuale cheltuieli neeligibile) 

ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea numărului de utilizatori ai 
aplicațiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz” , pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, cât și sumele aferente cheltuielilor de 
sustenabilitate, menținere, întreținere, funcționare și exploatare a investiției după încheierea 
proiectului, se vor asigura din bugetul local al comunei Chișlaz. 
 

         ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 

         ART. 6. Se împuternicește domnul Bezi George Dorin, primarul comunei Chișlaz, să 
semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele comunei Chișlaz. 
 

          ART. 7. Prezenta hotărâre  se va comunica de către secretarul general al comunei 
Chișlaz: 

                        -Primarului comunei Chișlaz; 
                        -Instituției Prefectului-Județul Bihor.  

 

           ART. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin   publicare în Monitorul 
Oficial local . 

 

 

 
       

                   
                    Președinte de ședință, 
                       Marinel Ioan Chiș 

                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                        Secretar general, 
                                                             Ioan Tiriteu 

 
 
 

 
Nr. 35  din 25 iunie 2021. 

 
 

 

 

 
 

 


