
 
   HOTĂRÂREA Nr.39 

  din 01.03.2023     
cu privire la aprobarea  depunerii si implementării proiectului "DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DIN COMUNA POJORATA, JUDETUL SUCEAVA" prin programul  
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație 

 
 

Consiliul local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;  
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții ; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
e) art. 129 alin. (2) lit. c) și d) alin.(7), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
f) prevederile art.41 și art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
               g) ținând cont de Ghidul Solicitantului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” 
(aprobat prin ordinul de ministru nr. 6.423/19.12.2022), finanțat prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație;  
               h) ținând cont de OME nr. 3674/14.02.2023 de modificare a Ghidul Solicitantului 
„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 
preuniversitar și a unităților conexe” prin Corrigedumul nr. 1  

i) ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:  

j) în temeiul prevederilor art. 136, art.139 și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Pojorâta în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat cu nr. 1477/17.02.2023, privind aprobarea participării la „Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a 
unităților conexe”, apel derulat prin programul  ; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 1478/17.02.2023 prin care se motivează, în drept și în fapt,  
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 



c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Pojorâta, înregistrat 
la nr.1739/27.02.2023, 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 8/20.01.2023 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 
publice și strategia anuală de achiziții publice  aferentă comunei Pojorâta, pentru anul 2023  

 
Consiliul Local al comunei Pojorâta adoptă prezenta hotărâre:  
 
Art.1. Se aprobă participarea Comunei Pojorâta, in calitate de solicitant in cadrul 

programului de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 Educație 
apelul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și 
a unităților conexe” cu proiectul intitulat ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE 
ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN 
COMUNA POJORATA, JUDETUL SUCEAVA”; 

Art.2. Se aproba indicatorii proiectului conform Anexei nr.1 (Analiza de nevoi) care face 
parte integranta din prezenta hotărâre, precum si cererea de finanțare si anexele acesteia 
pentru investiția propusa a fi realizată prin proiectul cu denumirea ,,DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DIN COMUNA POJORATA, JUDETUL SUCEAVA”; 

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,, DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DIN COMUNA POJORATA, JUDETUL SUCEAVA conform anexei nr. 2 
(Bugetul proiectului) care face parte integranta din prezenta hotărâre; 

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect reprezentând achitarea din bugetul local 
al comunei a tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului,, DOTAREA CU MOBILIER, 
MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DIN COMUNA POJORATA, JUDETUL SUCEAVA”, conform anexei nr. 1 
(Bugetul proiectului) care face parte integranta din prezenta hotărâre; 

Art.5. Se aproba susținerea si asigurarea finanțării de la bugetul local a oricăror 
cheltuieli conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, in cazul obținerii 
finanțării nerambursabile si care sunt necesare pentru atingerea indicatorilor si îndeplinirea 
tuturor obligațiilor asumate prin cererea de finanțare; 

Art.6. Bunurile achiziționate de către UAT Comuna Pojorâta in cadrul apelului de 
proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar si a unităților conexe”, finanțat prin - Programul National de 
Redresare si Reziliența - Componenta C15 Educate vor fi date in folosință gratuita către fiecare 
unitate de învățământ/unitate de învățământ conexă eligibilă, care este beneficiar real al 
investițiilor finanțate prin prezentul apel printr-un contract de custodie si proces verbal de 
predare-primire; 

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Pojorâta în 
vederea ducerii sale la îndeplinire de către Primarul comunei Pojorâta. 

 
 
 



Art 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local al Comunei Pojorâta şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei comunei Pojorâta. 
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