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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Privind aprobarea depunerii proiectului: 

„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE 

A SCOLII GIMNAZIALE NEGRENI,  comuna Negreni, jud. Cluj” in vederea finantarii 

acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 

C15: Educație 

Consiliul Local al Comunei Negreni, judetul Cluj - intrunit in sedinta ordinara  din data de 

24.02.2023. 

Avand in vedere prevederile din : - referatul de aprobare nr.699/16.02.2023 intocmit de 

primarul comunei Negreni si raportul de specialitate nr.698/16.02.2023 intocmit de compartimentul 

de specialitate dezvoltare - achizitii publice  prin care se propune aprobarea proiectului “ 

„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A 

SCOLII GIMNAZIALE NEGRENI,  comuna Negreni, jud. Cluj”  

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente 

proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE 

DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE NEGRENI,  comuna Negreni, jud. Cluj” in vederea 

finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 

C15: Educație, Obiectul de investitii Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă 

preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare si Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a 

resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, avizat favorabil de comisia de 

specialitate. 

Retinand prevederile Regulamentului UE 2021241 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 12.02.2021 de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta si a Deciziei de 

punere in aplicare a Consiliului din 3.10.2021 de aprobare a evaluarii planului de redresare si 

rezilienta a Romaniei; 

Ținând cont de prevederile: - Legii nr. 231/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

155/2020, privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență, 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență, 

- O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă, Ghidului specific Componentei C15: Educație, 

-din Ghidul Solicitantului pentru obtinerea finantarii din Planul Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta C15 – Educatie, PNRR/2022/C15; 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 

- art. 8 și 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 

ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 



- art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit.d), f), g) si art.139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.196 

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile 

ulterioare; 

 Tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se mentioneaza urmatoarele avize, prevazute de lege: 

In temeiul dispozitiilor art. 129, 133, 139, 196 din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

Hotaraste: 

Art.1. Se aproba depunerea cereri de finantare pentru proiectul „DOTAREA CU 

MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII 

GIMNAZIALE NEGRENI,  comuna Negreni, jud. Cluj” in vederea finantarii acestuia in cadrul 

Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta C15: Educație, Obiectul de 

investitii Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și 

laboratoarele/atelierele școlare si Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice 

digitale pentru unitățile de învățământ. 

Art.2. Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, 

MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE 

NEGRENI,  comuna Negreni, jud. Cluj”, in cuantum de 982.801,14 lei cu TVA inclus, din care 

825.883,31 lei reprezentand cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare si 

Rezilienta, respectiv TVA in valoare de 156.917,83 lei reprezentand cheltuieli asigurate din bugetul 

de stat. 

Art. 3. Comuna  Negreni se angajeaza sa suporte toate sumele reprezentand cheltuieli 

neeligibile necesare pentru implementarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, 

MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE 

NEGRENI,  comuna Negreni, jud. Cluj”. 

Art.4 Se mandateaza primarul comunei Negreni, Manea Dorin Constantin, pentru semnarea, 

in numele si pentru comuna Negreni, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractarii si 

contractarii proiectului, precum si a contractului de finantare aferent acestuia. 

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarului Comunei 

Negreni, compartimentul financiar contabil, iar comunicarea secretarul Comunei Negreni. 

 

                                                                             Primar 

Manea Dorin Constantin 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


