
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 / 735005 

 

HOTARAREA NR. ___ 

privind aprobarea proiectului “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” precum şi a cheltuielilor legate 

de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii 

 
 Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, judetul Arges. 

 Avand in vedere: 

   - referatul de aprobare nr. 6254 / 09.11.2020, din partea d-lui Primar, Popa Gabriel; 

            - raportul de specialitate nr. 6255 / 09.11.2020, al compartimentului de resort din cadrul 

Aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de Arges;  

   - prevederile: 

-  art.129 alin (2) lit.c), art.139 alin(3) lit.d), si g) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

admninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  art.136, alin.(8) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ; 

- OUG nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile 

necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 

şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local Albestii 

de Arges;  

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

admninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul 

“E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” pentru 

depunerea unei cereri de finanțare din fonduri nerambursabile. 

Art.2 Se aprobă asigurarea cofinanțării proiectului “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” în conformitate cu prevederile OUG nr. 

144/24.08.2020 și a bugetului estimativ, anexa 1; 

Art.3.Primarul comunei Albestii de Arges, prin compartimentul de specialitate, va aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

           Art.4.Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege Institutiei Prefectului 

judetului Arges, Primarului comunei Albestii de Arges, doamnei Director al Școlii Gimnaziale 

Albeștii de Argeș si va afisata pe site-ul  Comunei Albestii de Arges: albestiidearges.ro pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

 

                 Data: 09.11.2020 

 

      PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                              Contrasemneaza, 

        CONSILIER LOCAL,                                      SECRETAR GENERAL, 

       Arion Nicolae-Alexandru                                            Isfan Elena 

 

 
 



 
 

 

 

 

                 Data: 09.11.2020 

 

      PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ                              Contrasemneaza, 

        CONSILIER LOCAL,                                      SECRETAR GENERAL, 

       Arion Nicolae-Alexandru                                            Isfan Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, CP 117005 , Cod Fiscal 4121978, 

Tel./Fax 0248 735005 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobarea proiectului “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” precum şi a cheltuielilor legate 

de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii 

 
 Consiliul Local al comunei Albestii de Arges, judetul Arges. 

 Avand in vedere: 

   - referatul de aprobare nr. 6254 / 09.11.2020, din partea d-lui Primar, Popa Gabriel; 

            - raportul de specialitate nr. 6255 / 09.11.2020, al compartimentului de resort din cadrul 

Aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de Arges;  

   - prevederile: 

-  art.129 alin (2) lit.c), art.139 alin(3) lit.d), si g) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

admninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  art.136, alin.(8) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ; 

- OUG nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile 

necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 

şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local Albestii 

de Arges;  

 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 

admninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți proiectului cu titlul 

“E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” pentru 

depunerea unei cereri de finanțare din fonduri nerambursabile. 

Art.2 Se aprobă asigurarea cofinanțării proiectului “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” în conformitate cu prevederile OUG nr. 

144/24.08.2020 și a bugetului estimativ, anexa 1; 

Art.3.Primarul comunei Albestii de Arges, prin compartimentul de specialitate, va aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

           Art.4.Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege Institutiei Prefectului 

judetului Arges, Primarului comunei Albestii de Arges, doamnei Director al Școlii Gimnaziale 

Albeștii de Argeș si va afisata pe site-ul  Comunei Albestii de Arges: albestiidearges.ro pentru 

aducerea la cunostinta publica. 

 

                 Data: 09.11.2020 

 

      Inițiator proiect,                                                               Avizat, 

      Primar,                                                                      Secretar general, 

    Popa Gabriel                                                                  Ișfan Elena 

 



 

 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 735005 
 

Nr. 6255 / 09.11.2020 

 

 Raport de specialitate 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” precum şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii 

totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii.  

  

  

Având în vedere: 

- că la nivelul comunei Albeștii de Argeș se urmărește depunerea prin procedura online pe 

serverul MySmis a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul “E.T.I.C.A.S - Educatie prin 

Tehnologia Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” și ținând cont de urgența depunerii cererii de 

finanțare deoarece expiră termenul de depunere și odată cu el șansa de a intra la finanțare; 

- Necesitatea aprobării  proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a 

proiectului, cât şi a cofinanţării proprii pentru proiectul “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala”; 

- propunerea initiatorului proiectului de hotarare, Primarul comunei Albestii de Arges si referatul de 

aprobare al initiatorului, inregistrata sub nr. 6254/09.11.2020; 

- În baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-

CoV-2; 

- Proiectului de buget al prouiectului “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia Informatiei si 

Comunicarii, Acasa si la Scoala”, anexă la prezentul raport. 

 

Față de considerentele expuse anterior, vă propun spre dezbatere și aprobare prezentul 

proiect de hotărâre. 

 

 

responsabil achiziții publice, 

Ştefan Cristian 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges,  Cod Fiscal 4121978, CP 117005 

Tel./Fax 0248 735005 

 

Nr. 6254 / 09.11.2020 

 

 Referat de aprobare 

 

a proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” precum şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii 

totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii.  

  

  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 6254/09.11.2020; 

- Prevederile art.129 alin (2) lit.c), art.139 alin(3) lit.d), si g) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind 

Codul admninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- că la nivelul comunei Albeștii de Argeș se urmărește depunerea prin procedura online pe 

serverul MySmis a cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul “E.T.I.C.A.S - Educatie prin 

Tehnologia Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” și ținând cont de urgența depunerii 

cererii de finanțare deoarece expiră termenul de depunere și odată cu el șansa de a intra la finanțare; 

- Necesitatea aprobării  proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a 

proiectului, cât şi a cofinanţării proprii pentru proiectul “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala”; 

- propunerea initiatorului proiectului de hotarare, Primarul comunei Albestii de Arges si 

referatul de aprobare al initiatorului, inregistrata sub nr. 6254/09.11.2020; 

- În baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie 

cu coronavirus SARS-CoV-2; 

- Proiectului de buget al prouiectului “E.T.I.C.A.S - Educatie prin Tehnologia 

Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala”. 

 

Astfel, avand in vedere cele mentionate mai sus si tinand seama de prevederile art.136, 

alin.(8) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ: “ (8) Fiecare proiect de hotărâre 

înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator ”, va propun 

spre dezbatere si adoptare Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului “E.T.I.C.A.S - 

Educatie prin Tehnologia Informatiei si Comunicarii, Acasa si la Scoala” precum şi a 

cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii. 

 

PRIMAR, 

POPA GABRIEL 

 


