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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Dotări IT pentru şcoli mai aproape de elevii din judeţul Giurgiu”, 

cod SMIS 146239, depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Competitivitate şi a 

cheltuielilor legate de proiect  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.15436 din 19 noiembrie 2020 al președintelui, 

avizul Comisiei buget, finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de afaceri, Comisia pentru 

educaţie, cultură, tineret şi sport, Raportul de specialitate nr.15437 din 19 noiembrie 2020 al 

Compartimentului Programe și Proiecte Europene; 

Văzând prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Competitivitate, 

Axa prioritară 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”, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;  

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.5 lit.a) şi al art.178 alin.(2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă proiectul “Dotări IT pentru şcoli mai aproape de elevii din judeţul 

Giurgiu” cod SMIS 146239, ce va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional 

Competitivitate, Axa prioritară 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” și cheltuielile legate de proiect, în sumă de 7.271.625,38 lei, din care 

7.126.192,88 lei (98%) reprezinta contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala, iar restul de 145.432,50 lei (2%) reprezintă cofinanţarea proprie a Consiliului Judetean 

Giurgiu. 

        (2) Bugetul aferent partenerului lider U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU cuprinde valoarea 

totală a proiectului în sumă de 7.271.625,38 lei, din care 7.126.192,88 lei (98%) reprezintă 

contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul de 

145.432,50 lei (2%) reprezintă cofinanţarea proprie a Consiliului Judetean Giurgiu. 
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Art.2. Se aprobă asigurarea de către U.A.T. Județul Giurgiu în calitate de partener lider al 

proiectului, a următoarelor: 

a) asigurarea disponibilității temporare a fondurilor necesare pentru derularea proiectului înainte de 

rambursarea acestora prin program și între rambursări; 

b) acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile ce corespund activităților proiectului efectuate în 

timpul implementării. 

 

Art.3. Obligațiile asumate conform art. 1 și 2 vor fi incluse în bugetul propriu de venituri și 

cheltuieli al Județului Giurgiu prin rectificarea acestuia după aprobarea finanțării nerambursabile și 

semnarea contractului de finanțare. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Programe și Proiecte Europene 

în vederea ducerii la îndeplinire. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 Dumitru BEIANU 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                     Nina Carmen CRIȘU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,20 noiembrie 2020  
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