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H O T Ă R Â R E 

 

privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Asigurarea 

accesului elevilor și profesorilor la procesul  

de învățare în mediul on-line”  

 

 

 

Având în vedere: 

- solicitarea de clarificare nr. 3 inregistrata la Primaria comunei Hidiselu de Sus 

cu nr. 1706/26.03.2021. 

-  referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus, 

initiatorul proiectului de hotarare; 

- raportul de specialitate cu nr. 1716/29.03.2021 întocmit de catre 

Compartimentul Implementare Fonduri Europene; 

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

          Tinand cont de prevederile: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- O.U.G. nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfasurarii in conditiile de preventie a activitatilor didactice 

aferente anului scolar/universitar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu 

coronavirus SARS-CoV-2; 

- Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1186/2020; 

- H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 76/2020 privind aprobarea proiectului 

și a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Asigurarea accesului elevilor și 

profesorilor la procesul de învățare în mediul on-line”; 

  In baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) art. 

139 si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

 

                                                 H O T A R A S T E :  

 

Art.1. Se aprobă actualizarea cheltuielilor aferente proiectului „Asigurarea 

accesului elevilor și profesorilor la procesul de învățare în mediul on-line” aprobate 

prin H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 76/2020 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea „Asigurarea accesului elevilor și 

profesorilor la procesul de învățare în mediul on-line”, dupa cum urmeaza: 

a) Valoarea totala a proiectului: 530,651.02 lei. 

b) Valoarea totala eligibila a proiectului: 505,899.02 lei. 

c) Valoarea eligibila nerambursabila: 495,781.03 lei 

d) Co-finantarea eligibila a beneficiarului: 10,117.99 lei. 
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e) Rata de co-finantare: 98%. 

f) Valoarea neeligibila a proiectului 24,752.00 lei. 

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 76/2020 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu denumirea 

„Asigurarea accesului elevilor și profesorilor la procesul de învățare în mediul on-line” 

raman neschimbate. 

Art.3. Primarul comunei Hidiselu de Sus va duce la indeplinire prevederile 

prezentei dispozitii. 

 Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului – Judetului Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus 

-    Biroul Financiar Contabil 

-    Compartimentul Implementare Fonduri Europene 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA            CONTRASEMNEAZA 

                       Florian Curpas                                            p. SECRETAR 

                                                                                            Emanuel Dringo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 27 

Hidiselu de Sus,  31 martie 2021 

 
    Aceasta hotarare a fost adoptata  cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 


