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HOTĂRÂREA NR. 65/2020 

privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la proiectul “Creşterea gradului de utilizare a 

internetului în şcoala copşană” prin  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa extraordinara din data de 3 noiembrie 

2020, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 6770/2020 şi raportul 

nr.6778/2020 întocmit de Biroul Managementul proiectelor, 

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 

şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2, Ordinul ministrul mediului, 

apelor şi pădurilor nr. 1162/2020 pentru aprobarea Ghidului şi prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă participarea oraşului Copşa Mică la proiectul “Creşterea gradului de utilizare a 

internetului în şcoala copşană” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

 Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 1.777.947,84 lei (inclusiv TVA pentru 

categoriile de cheltuieli la care se aplică). 

 Art. 3. Se aprobă contribuţia proprie a Orașului Copșa Mică în cadrul proiectului, în valoare totală 

de 41.508,96 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 5.950,00 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de 

cheltuieli la care se aplică) şi cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

35.558,96 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică). 

 Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării 

contractului de finanţare şi cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Creşterea 

gradului de utilizare a internetului în şcoala copşană”, inclusiv cheltuieli de mentenanță a investiției, 

costurile pentru operarea investiţiei în perioada de sustenabilitate a proiectului, vor fi asigurate din bugetul 

propriu. 

 Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

finanțării proiectelor cu utilizarea mecanismelor de finanțare (prefinanțare, plată, rambursare) stabilite prin 

OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr.93/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului 

Copşa Mică. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 3 noiembrie 2020. 

 

 Preşedinte de şedinţă     Contrasemneaza 

      Secretar general  

 Apetrei Liviu        

        Şerban Dorin 
 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 2 ex. BMP; 1 ex. dosar 


