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HOTĂRÂREA NR.62 
din 23 octombrie 2020 

Privind aprobarea participării comunei RECEA ca beneficiar în vederea depunerii unei cereri de 
finanţare în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC), 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 – Îmbunătăţirea conținutului digital și a infrastructurii TIC  
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 

– SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 
 
 Consiliul local al comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la 
data de  23 octombrie 2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al compartimentului 
de specialitate, avizul secretarului general, avizul Comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 4; 
 Pentru buna desfășurare a activității  didactice în anul școlar 2020/2021 sunt necesare o serie de 
măsuri  pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi, cat si pentru cadrele 
didactice in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o crestere 
rapida a infectiei cu coronavirus, dar si pentru a crea conditiile necesare desfasurarii activitatilor didactice 
și elevii să poată învăța online la nivelul comunei Recea; 
 În conformitate cu prevederile : 

 a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
 b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea  nr. 199/1997;  
 c) Ordonanța de Urgență Nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 
externe  nerambursabile necesare desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente 
anului scolar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2; 
 d) Ghidul solicitantului modificat, aferent apelului POC/369/2/4/Imbunatatirea continutului digital 
si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura - sectiunea 
eeducatie, in vederea introducerii ca activitate eligibila, achizitia de echipamente IT mobile de tip tableta 
pentru uz scolar cu acces la internet si resurse educationale deschise, 

 e) O.U.G. nr.64/2009 aprobată cu modificări prin Legea 362/2009 cu modificările si completările 
ulterioare. 
      f) HG.nr.218/2012, modificată,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 
si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta 

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), art.139 și  art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța 
de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ;  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,  
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1.  Se aprobă depunerea cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 
(POC), 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 – Îmbunătăţirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul 
e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 
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 Art.2.  Se mandatează Primarul Comunei RECEA,domnul Pavel Octavian pentru semnarea 
documentelor necesare derulării procedurii de depunere a Cererii de finanţare si a documenelor conexe 
acesteia (declaraţii si formulare conform Ghidului „Condiţii Generale” pentru POC 2014-2020, Ghidului 
„Condiţii Specifice” si aplicaţiei „My SMIS"”). 
 Art.3.   Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; 
  - Primarului Comunei RECEA; 
  - Compartimentul contabilitate. 
 
  
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
                   Dragomir LUPUȚ                                                                        Contrasemnează 
                                                                                                          Secretar General, 
                                                                                                       Maria PETRUȘ 
 
 
Recea la  23 octombrie 2020 
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți 15 
Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
 

 
 


