
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

           

      

          H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea implementarea proiectului ”Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru 

învătământ, pentru Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin și Liceul Teoretic ”Octavian Goga” Huedin”, depus 

spre finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020. 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020. 

Ținând seama de referatul nr. 8176/22.10.2020 înaintat de  Boca Paula, inspector clasa I grad 

profesional principal în cadrul Compartimentului Dezvoltare Durabilă şi Comunicare din cadrul Aparatului de 

Specialitate al primarului orașului Huedin, prin care propune aprobarea implementării proiectului 

”Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru învătământ, pentru Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” 

Huedin și Liceul Teoretic ”Octavian Goga” Huedin” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. 

Luand in considerare prevederile: 

-  art. 44 alin. 1, 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

-  Ordinul nr. 4135 din 21.04.2020 privind privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea 

capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line,  

- OUG nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului 

școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, 

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 8245/22.10.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare la ședința din data de 23.10.2020. 

 În conformitate cu prevederile  art. 129, alin 2 lit. d), alin. 7 lit. n) și art. 139 alin. 1 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

               H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1.Se  aprobă implementarea proiectului  ”Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru 

învătământ, pentru Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin și Liceul Teoretic ”Octavian Goga” Huedin”, depus 

spre finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia 

informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea 

e-educație, cu scopul de a crea condițiile necesare desfășurării activității didactice și de a evita o creștere rapidă 

a infecției cu coronavirus, în contextul crizei pandemice create de SARS-CoV-2. 

Art. 2 – Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 2.147.381.00 lei cu TVA,  în scopul sprijinirii 

unității de învățământ, pentru dotarea/completarea dotării cu echipamente informatice de tipul tablete cu 

conexiune la internet, precum și a altor tipuri de echipamente IT (laptopuri, table interactive, sistem desktop și 

monitor, videoproiector, ecran proiecție, router) necesare derulării activității didactice, în funcție de necesitățile 

identificate în cadrul unității de învățământ și comunicate de către domnul director Matiș Horea – Dorin și 

doamna director Șaitiș Cristina.  

Art. 3 – Se aprobă indicatorii tehnico-financiari pentru investiția ”Achiziționarea de tablete și 

dispozitive electronice pentru învătământ, pentru Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin și Liceul Teoretic 

”Octavian Goga” Huedin”, conform Anexei 1, care face parte integrată din prezenta Hotărâre. 

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează dl. DR. Mircea 

Moroșan, primar al orașului HUEDIN, județul Cluj. 



Atr. 5 – Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Cluj și Primarului 

orașului Huedin. 

 
Nr.135/23.10.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              12 

        Consilieri absenti:    3  

        Votat pentru:   12 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Buzaș-Fekete Maria                                 Cozea Dan 


