
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

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 e-

educație, 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. 
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PREŞEDINTE, 
 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ, 

VASILE DORIN-COSMIN  

 

                 SECRETAR GENERAL 

             AL JUDEȚULUI, 

 

               ANDA NICOLAE 

 

 

                                                

           

 



ANEXA 1

la Hotărârea nr. 209/2020

Nr. Investitii propuse prin proiect U.M. Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele Cantitate distribuită 

1 tablete pentru uz şcolar cu acces la internet buc Scoala Gimnaziala Speciala “Sf. Mina” Craiova 120

2 tablete pentru uz şcolar cu acces la internet buc Liceul Tehnologic Special Beethoven 145

3 tablete pentru uz şcolar cu acces la internet buc  Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Sf. Vasile” Craiova 115

4 laptop-uri buc Scoala Gimnaziala Speciala “Sf. Mina” Craiova 21

5 laptop-uri buc  Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva „Sf. Vasile” Craiova 35

6 Autocolante buc Uat Judetul Dolj 485

7 Anunt de presa buc Uat Judetul Dolj 2

Director executiv,

Baluță Daniela

Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect

„Creșterea gradului de utilizare a internetului în activitatea educațională a instituțiilor de învățământ special din județul Dolj”




