
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr. 185/2020 
privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de 

învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și 
 a cheltuielilor  legate de proiect 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.17530/06.11.2020 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- nota de fundamentare nr. 1035/29.10.2020 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

,,Constantin Pufan” Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17519/06. 11.2020; 
- nota de fundamentare nr. 1126/05.11.2020 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

,,Elisabeta Polihroniade” Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17520/ 
01.11.2020;        

- nota de fundamentare nr. 1573/02.11.2020 a Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă, oraș Negrești, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17515/06.11.2020; 

- nota de fundamentare nr. 2319/06.11.2020 a Școlii Profesionale Speciale ,,Sfânta 
Ecaterina” Huși, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 17503/06.11.2020; 

- raportul de specialitate nr. 17525/06.11.2020 al Direcției Dezvoltare și Cooperare; 
- raportul de specialitate nr. 17518/06.11.2020 al Direcției Economice; 
- avizele comisiilor de specialitate: Comisia juridică şi de disciplină, administraţie 

publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, prognoze, programe 
de dezvoltare economico socială, buget-finanţe şi integrare europeană si Comisia pentru 
protecţia socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice 
aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus 
SARS-CoV-2 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 
a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune 2014-2020; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Competitivitate, 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 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 
TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-
EDUCAŢIE; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 
                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. – Se aprobă proiectul ,,Dotarea cu echipamente electronice a unităților de 

învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate 
de proiect în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Competitivitate Prioritatea 
de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-
cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, 



Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul 
e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 

Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1 în cuantum de 
836.536,11 lei TVA inclus, din care cheltuieli neeligibile de 26.180,00 lei. 

Art.3. – Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
proiectului menționat la art.1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale în proporție de 98%. 

Art.4. – Cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de 
implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare vor fi suportate din fonduri 
proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii 
obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului. 

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului- Județul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate,  președintelui consiliului județean, Direcției 
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
Școlii Profesionale Speciale “Sfânta Ecaterina” Huși, Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
“Constantin Pufan” Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui, precum și Centrului Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești în vederea aducerii la 
îndeplinire. 
                                                                                              Vaslui, 09 noiembrie 2020 
 
 
                PREȘEDINTE,  
                                Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
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