
 
 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU 

__________________________________________________________________________________________________________ 

HOTĂRÂRE  
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: „Achiziție 

echipamente mobile necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în 
cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Șuhane” din Comuna Frumosu, Județul Suceava” 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare a Primarului Comunei Frumosu, Județul Suceava înregistrat cu 

nr. 7585 din 16.08.2021; 
-Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului specialitate al 

primarului Comunei Frumosu, înregistrat cu nr 7586 din 16.08.2021; 
-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Frumosu, 

Judetul Suceava; 
În conformitate cu: 

-prevederile art. 1, art.2 alin (1) lit b si alin. (10) din OUG nr 144 din 24.08.2020 privind 
unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfasurarii in 
bune conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului 2020-2021 in contextul 
riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2; 
-Axa prioritară 2- Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala 
competitiva; 
-Prioritatea de Investitii 2 c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-
incluziune, e-cultura, e-sanatate; 
Operațiunea OS 2.4- Cresterea gradului de utilizare a Internetului; 
-Actiunea 2.3.3- Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in 
domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura- SECTIUNEA E-EDUCATIE; 
-Apel de proiecte nr 2; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. b, alin (7) lit. a, art. 139 alin (3) lit. b, art 
196 alin (1) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Achiziție 
echipamente mobile necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în cadrul Școlii 
Gimnaziale “Ion Șuhane” din Comuna Frumosu, Județul Suceava”, conform anexei la prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 188.945,64 lei din care 
valoarea totală eligibilă este de 177.045,64 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 15.440,92 lei, reprezentând 
contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.540,92 lei și 
cheltuielile neeligibile în valoare de 11.900,00 lei. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului mai sus menționat în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UATC 
Frumosu, Județul Suceava. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 
 



 
Art.6. Se împuternicește d-nul BUGA CONSTANTIN- Primarul Comunei Frumosu, 

Județul Suceava, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele 
Consiliului Local al Comunei Frumosu, Județul Suceava şi Comuna Frumosu, Județul Suceava. 

Art.7. Secretarul general al Comunei Frumosu, va comunica prezenta hotărâre 
Instituției Prefectului-Județul Suceava pentru controlul de legalitate, Primarului comunei 
Frumosu, instituțiilor și factorilor interesați. 

 
 
 
 

                              Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează: 
                                            Buga Ioan                                                              Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                               Rusu Aurel 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 12 
Voturi:-Pentru : 12 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0 

 

 


