
 

HOTĂRÂRE 

 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj  nr.209/15.12.2020 

privind aprobarea proiectului ,, Creșterea gradului de utilizare a internetului în 

activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj,, 

 

  

având în vedere Referatul de aprobare nr. 24868/02.11.2021al DirecţieiAfaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul de 

specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locala nr. 25560/09.11.2021 precum 

și avizul comisiilor de specialiatate privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Dolj  nr.209/15.12.2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare 

a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din 

județul Dolj”; 

 Prevederile Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, 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 educație, e-

incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE; 

 Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.209/15.12.2020 privind aprobarea 

proiectului ,,Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională 

a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj,, 

în baza art.41, art.42, art.44 alin.(1) și alin.(4), art.45, art.46 alin.(1), art.47, art.48 

şi art.53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

în baza art.59 din Legea nr.24/2004 privind normele de tehnică legislativă; 

în temeiul art.173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. a), art. 182 si art 196 alin. (1) lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 Se modifică art.2 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.209/15.12.2020 

privind aprobarea proeictului ,, Creșterea gradului de utilizare a internetului în 

activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj,, si va 

avea următorul cuprins: 

 ,,Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrati Teritoriale 

Județul Dolj, în valoare de 15.208,08 lei, inclusiv TVA, reprezentând contribuția la 

cheltuieli eligibile, în procent de 2%, aferentă perioadei de implementare,,. 

 

Art.2 Se modifică art.4 al Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.209/15.12.2020 

privind aprobarea proiectului ,,Creșterea gradului de utilizare a internetului în 

activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj,, si va 

avea următorul cuprins: 

,,Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului precum şi toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării-decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, 

se vor asigura din bugetul U.A.T. Județul Dolj.,, 

 

 Art.3 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.209/15.12.2020 râmân neschimbate. 

 

 Art.4 Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Nr. ________                                                      Adoptată la data de __________ 

 

 

      PREŞEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

              SECRETAR  GENERAL  

                                       AL JUDEȚULUI  

 

DORIN – COSMIN VASILE                                 CRISTIAN - MARIAN ȘOVĂILĂ 



Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională 

  Nr. 24868/02.11.2021   

 

SE APROBĂ, 

 PREŞEDINTE, 

DORIN-COSMIN VASILE 

 

Avizat, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MARIAN MECU 

 

REFERAT DE APROBARE 

a modificării hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 209/15.12.2020 privind aprobarea proiectului 

„Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special 

din județul Dolj” 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj a obţinut finanţare în cadrul Programului operaţional 

Competitivitate 2014 – 2020, 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. 
 

             A fost încheiat contractul de finanţare nr.354/233t/21.09.2021,  între Autoritatea pentru Digitalizarea 

României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Unitatea 

Administrativ-Teritorială Județul Dolj în calitate de Beneficiar al finanţării. 
 

 

Proiectul „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor 

de învățământ special din județul Dolj”,Cod SMIS 2014+ 144180 are ca obiectiv general îmbunătățirea 

calității învățământului la distanță și dezvoltarea unor tehnologii sub forma de platforme de e-learning pentru 

îmbunătățirea calității învățământului și acordarea de șanse egale tuturor elevilor, pentru instituțiile de 

învățământ special din județul Dolj. 
 

            Proiectul îsi propune dotarea elevilor celor trei instituții de învățământ special, respectiv Școala 

Gimnazială Specială ”Sf. Mina” Craiova, Liceul Tehnologic Special Beethoven și Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova cu tablete pentru uz scolar cu acces la internet pe o perioadă de 24 de 

luni dar și cu laptopuri necesare pentru dotarea claselor și sprijinirea profesorilor în scopul participării la 

cursurile on-line. 
 

           Având în vedere data semnării contractului de finanțare 21.09.2021 și prevederile Art. 2, alin. 2 din 

contractul de finanțare nr.354/233t/21.09.2021 care stipulază că “Perioada de implementare a proiectului este 

de 12 luni, de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a 

activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a 

cheltuielilor.” este necesară modificarea Art. 2 al hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 209/15.12.2020 

privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a 

instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”,Cod SMIS 2014+ 144180 în vederea asigurării 

contribuției proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Dolj pe intreaga perioada de 

implementare a proiectului. 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                    MANAGER DE PROIECT, 

        Daniela Băluță                          Ivona Thorwachter  

 

                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                             Asistent manager de proiect 

                                                                                                                                          Petre Geanin  



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat             Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală     Director Executiv 

Nr.25560/09.11.2021                                                 Adriana-Cristina Vărgatu

                                        

 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj  

nr.209/15.12.2020 privind aprobarea proiectului ,, Creșterea gradului de utilizare a internetului în 

activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj,, 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj 

nr.209/15.12.2020 privind aprobarea proiectului ,,Creșterea gradului de utilizare a internetului în 

activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj,,  și a constatat 

următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Dolj  nr.209/15.12.2020 privind aprobarea proiectului ,, Creșterea gradului de 

utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul 

Dolj,, 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile  

naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

- art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin.(1), art.47, art. 48 şi art.53 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-dispozițiile art.59 din Legea nr.24/2004 privind normele de tehnică legislativă; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

 

 

 

          Avizat, 

      Șef Serviciu             Întocmit, 

    Daiana Stoica       Consilier Juridic  

                                                                                  Mioara - Veronica   Manea 

                             




