CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului
„Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a
instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;
având în vedere Referatul de aprobare nr. 27932/04.11.2020 al Direcţiei
Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională,
raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație Locala nr.
29932/26.11.2020, precum și avizul comisiilor de specialiatate 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 eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE,
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 temeiul art.173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. a), art. 182 alin. (1) si art 196 alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă proiectul „Creșterea gradului de utilizare a internetului în
activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj” în
vederea finanțării acestuia 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 cu o
valoare totală în cuantum de 760.403,19 Lei inclusiv TVA și indicatorii fizici ai
investiției conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotărâri.
Art. 2 – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ
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, pentru anii 2020-2021.
Art. 3. – Se aprobă asigurarea temporară a tuturor sumelor necesare a fi cheltuite
în avans, până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de
Management a programului.
Art. 4 – 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 UAT Județul Dolj, pentru anii
2020-2021.
Art. 5 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.________

Adoptată la data de____________________

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,

VASILE DORIN-COSMIN

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
ANDA NICOLAE

Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională
Nr. 27932/04.11.2020
SE APROBĂ,
PREŞEDINTE,
VASILE DORIN-COSMIN
Avizat,
DIRECTOR ECONOMIC,
GABRIEL AFTINESCU
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre a proiectului
„Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ
special din județul Dolj”
Consiliul Judeţean Dolj va depune spre finanțare proiectul „Creșterea gradului de utilizare a internetului
în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”, 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 eguvernare, 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.
Proiectul vizează asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin dotarea
acestora cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor de uz școlar si laptp-uri,
astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita
contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu
coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților
didactice necesare procesului de învățământ.
Prin proiect se vor achizitiona echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv
380 tablete pentru uz şcolar cu acces la internet si 56 laptopuri , pentru cele trei instituții publice de
învățământ special din judetul Dolj: Liceul Tehnologic Special “Beethoven”; Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova; Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova, si care, conform
ghidului solicitantului aferent acestui apel de proiecte publicat in data de 20.10.2020, au fost angajate și plătite
începând cu data de 01.08.2020.
Pentru proiectele finanţate în cadrul apelului de mai sus, valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din
cheltuielile eligibile (FEDR si buget de stat), iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.
Valoarea investiției este de 760,403.19 lei, inclusiv TVA .
Bugetul proiectului este defalcat după cum urmează:
NR.
CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:

760,403.19

a.
b.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferentă
Valoarea totală eligibilă

0,00
760,403.19

II

Contribuția proprie, din care :

15.208,08

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferentă

15.208,08

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferentă

0,00

c

Autofinanțarea proiectului* (numai pentru proiectele generatoare de venit)

0,00

III

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

745.195,11

Pentru implementarea proiectului, Beneficiarul trebuie să aloce sume de bani reprezentând
contribuția la cheltuielile eligibile, cât și sume reprezentând cheltuieli conexe care pot apărea pe durata
implementării proiectului.
Conform cererii de finanțare, perioada de implementare a proiectului este de 14 de luni, planul anual
de cheltuieli fiind defalcat după cum urmează:
Sursa bugetară
Contribuția proprie 2%
BS 13%
FEDR 85%
Neeligibile
Total

2020
0,00

2021
15.208,08

0,00
0,00
0,00
0,00

98.852,40
646.342,71
0,00
760.403,19

În consecință, este necesară aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj, atât a proiectului, a
contribuției proprii în valoare de 15.208,08 lei în procent de 2%, inclusiv TVA, asigurarea temporară a tuturor
sumelor necesare a fi cheltuite în avans până la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de
Management a programului precum și cheltuieli conexe care pot apărea pe durata implementării proiectului,
sume ce vor fi asigurate din bugetul județului Dolj.
Indicatorii fizici ai investiției sunt reprezentați de tabletele pentru uz şcolar cu acces la internet propuse a fi
achiziționate prin proiect, conform anexei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV,
Daniela Băluță

Întocmit
Ivona Thorwachter

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 29932/26.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre 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) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcția Juridică – 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 aprobarea proiectului ”Creșterea gradului de utilizare a
internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”,
propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1)
Obiectul/domeniul reglementat: 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.
Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
- art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin. (1), art. 47, art. 48 și art.
53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a), art. 182 ain. (1) 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
compartimentului juridic: nu au fost identificate.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este
întmeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat
la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi
propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în
şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de
Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii
de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul.
Avizat
Șef Serviciu Juridic

Întocmit
Consilier Juridic

Daiana Stoica

Cristian Buzata

ANEXA 1

Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect
„Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”

Nr.

1
2
3
4
5
6
7

Investitii propuse prin proiect

tablete pentru uz şcolar cu acces la internet
tablete pentru uz şcolar cu acces la internet
tablete pentru uz şcolar cu acces la internet
laptop-uri
laptop-uri
Autocolante
Anunt de presa

Director executiv,
Baluță Daniela

U.M.

Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele

Cantitate distribuită

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Scoala Gimnaziala Speciala “Sf. Mina” Craiova
Liceul Tehnologic Special Beethoven
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Sf. Vasile” Craiova
Scoala Gimnaziala Speciala “Sf. Mina” Craiova
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Sf. Vasile” Craiova
Uat Judetul Dolj
Uat Judetul Dolj

120
145
115
21
35
485
2

