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HOTARARE: 
 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 

“Achizitionare echipamente TIC”Axa prioritara 2, Obiectiv specific OS 2.4, 
Actiunea 2.3.3, apel de proiecte 2 

 
 
Consiliulălocalăalăăcomuneiă訓elaru,ăjude郡ulăDâmbovi郡a; 
Întrunit înă群edin郡<ăordinar<,ăast<ziă28ăianuarieă2021, 
Având în vedere: 
              - Ordinul nr. 1186 din 19.10.2020 pentruămodificareaă群iăcompletareaă
GhiduluiăSolicitantuluiăaferentăAc郡iuniiă2.3.3ă– Îmbun<t<郡ireaăcon郡inutuluiădigitală群iă
a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educa郡ie,ăe-incluziune, e-s<n<tateă群iăe-
cultur<ă– SEC軍IUNEAăE-EDUCAŢIE,ăAxaăprioritar<ă2ă– TehnologiaăInforma郡ieiă
şiăComunica郡iiloră(TIC)ăpentruăoăeconomieădigital<ăcompetitiv<,ăPrioritateaădeă
investi郡iiă2c.ă– Consolidareaăaplica郡iilor TIC pentru e-guvernare, e-înv<郡are,ăe-
incluziune, e-cultur<,ăe-s<n<tate,ăObiectivăspecificăOS2.4ă– “Cre群tereaăgraduluiădeă
utilizareăaăInternetului”,ăProgramulăOpera郡ionalăCompetitivitateă2014-2020, 
aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 / 2018, cu 
modific<rileăulterioare. 

- Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
訓elaru; 
            Înă temeiulăart.ă196ăalin.ă (1)ă lit.a)ădinăOrdonan郡aădeăUrgen郡<ăaăGuvernuluiă
nr.57/2019 privind Codul administrative, cuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare;ă 

 
HOTARASTE: 

 
             Art.1 - Seăaprob<ăproiectul“Achizitionare echipamente TIC”in vederea 
finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa 
prioritara 2, Obiectiv specific OS 2.4, Actiunea 2.3.3, apel de proiecte 2. 
            Art.2 -  Se aproba Documentatia tehnico-economica. 
            Art.3 – Se aproba valoarea totala a proiectului “Achizitionare 
echipamente TIC”, in cuantum de 577.106,26 lei. 
            Art.4 – Se aproba contributia proprie in procent de 2,00% din valorea 
eligibila a proiectului, in cuantum de 11.304,13  lei, reprezentand cofinantarea 
cheltuieliloreligibile ale proiectului “Achizitionare echipamente TIC”. 
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            Art.5 – Sumele reprezentand cheltuieli neeligibile ce pot aparea in urma 
evaluarii proiectului, cat si pe durata implementarii acestuia, pentru implementarea 
proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local al Comunei Selaru. 
            Art.6 – Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata 
implementarii proiectului “Achizitionare echipamente TIC”, pentru 
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local al 
Comunei Selaru. 
             Art.7 – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii 
proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale. 
             Art.8 – Se imputerniceste doamnul Matei Gheorghita – primarul Comunei 
Selaru, judetul Dambovita, cu domiciliul in Sat Fierbinti, Comuna Selaru, nr.422, 
judetul Dambovita si legitimat cu cartea de identitate seria DD nr.534067, eliberata 
de SPCLEP Gaesti la data de 08.04.2011, CNP 1670414150376 sa semneze toate 
actele necesare si contracul de finantare in numele Comunei Selaru. 
 

PRE訓EDINTEăDEă訓EDIN軍;, 
DU軍IC;ăFLORIAN 

 
                    

CONTRASEMNEAZ;, 
                                                                       SECRETAR GENERAL  訓ELARU 

Selaru,                                                                            DRAGNE EMILIAN PETRE 

Nr.  2                                                                                          
Data:  28.01.2021                                                                                          

 


