
  

 

  

  
 
         

HOTĂRÂREA Nr.110 

din 24.11.2020  
privind aprobarea participării orașului Nădlac în cadrul  proiectului ” Îmbunatățirea 

conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Liceul Teoretic ”Jozef Gregor 
Tajovsky” din orașul Nădlac, județul Arad” în cadrul Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020, aprobarea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării 

acestuia 
 

 Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința extraordinară din data de 

24.11.2020, 

Având în vedere: 
- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare 

înregistrat cu nr.6226/17.11.2020 

- referatul compartimentului pentru managementul proiectelor 

nr.6225/17.11.2020 
- Anexa nr. 7  - Bugetul defalcat al proiectului la referatul nr. 6225/16.11.2020 

Adresa nr. 1049/12.11.2020 a Liceului Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac, 

înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.6201/16.11.2020 
- Ghidul solicitantului- Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

(TIC) pentru o economie digitală competitive, 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, Apel: POC/882/2/4/Îmbunatățirea 
conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-

incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a 

infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si 
e-cultură 

- Prevederile 129, alin.2, lit.b, lit.c, d , alin.4, lit.a, alin.7, lit.a, art.297(1), lit.d, 

art.349-353 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
actualizată 

- avizul favorabil al comisiei  pentru activități economic-financiare, agricultură, 

juridică și de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecție mediu și turism, administrația publică locală 

- avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție social, protecție copii, tineret și sport 
În temeiul prevederilor art.139(1), lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, actualizată 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul ”Îmbunatățirea conținutului digital şi a 
infrastructurii TIC la Liceul Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” din orașul Nădlac, 
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județul Arad” în cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa 

prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitive, 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, Apel : 

POC/882/2/4/Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate si e-cultură/4/Îmbunatățirea 
conținutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-

incluziune, e-sănătate si e-cultură 
 Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ” Îmbunatățirea conținutului 

digital şi a infrastructurii TIC la Liceul Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” din orașul 
Nădlac, județul Arad” în cuantum 592.939,40 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 16.758,78 lei, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului – 5.000 lei 
audit financiar, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 11.758,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ” Îmbunatățirea 
conținutului digital şi a infrastructurii TIC la Liceul Teoretic ”Jozef Gregor 

Tajovsky” din orașul Nădlac, județul Arad”; Sumele se vor asigura din bugetul local 
printr-o hotărâre de consiliu ulterioară. 

Art.4.  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului ” Îmbunatățirea conținutului digital şi a infrastructurii TIC 
la Liceul Teoretic ”Jozef Gregor Tajovsky” din orașul Nădlac, județul Arad”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

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 primarul Ioan-Radu Mărginean să semneze toate 

actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Nadlac. 
Art.7. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului 

Nădlac și se comunică către: 

 Serviciul buget din cadrul primăriei 

 Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 

Contencios 
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