
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

PROLEC7 DIE KrADS■ RE 
privind aprobarea unor cheltuieli din cadrul proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant 

preuniversitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente TIC necesare pentru derularea 
activitatilor didactice in mediul on - line" 

Consiliul Local al ora0ilui Comanesti, judetul Bacau, ce se va intruni in edinta ordinark 
din 14.06.2022; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 34795/08.06.2022 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportul de specialitate nr. 34795/B/08.06.2022 intocmit de Biroul Progjame din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului orasului Comanesti in care se propune aprobarea aprobarea unor 
cheltuieli din cadrul proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul 
Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in 
mediul on-line", SMIS 144044 
- Notificarea nr 61045/31.05.2022 emisa de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene — 
Directia Generala Programe Europene Competitivitate; 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
completarile ulterioare; 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Comanesti. 

In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, aim. 7 lit a art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) 
lit. a 0 art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile 
modificarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

C:D 

_X inn \I- D  A 	 
Art.!. Consiliul local al Ora§ului Comanesti aproba sustinerea de la bugetul local a sumei de 
105.582,84 lei reprezentand cheltuieli neeligibile din cadrul proiectul "Dotarea unitatilor de 
invatamant preuniversitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu echipamente TIC necesare pentru 
derularea activitatilor didactice in mediul on-line", SMIS 144044. 

Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului orasului 
Comane§ti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orasul 
Comanesti — U.A.T., pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de 
la comunicare la Tribunalul Bacau. 

INITIATORI: 	 Avizat pentru legalitate 
PRIMAR, 	 Secretarul general, 

ec. VIOREL MIRON 	 Jurist Daniela Chirila 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI 
Str. Ciobanu$, nr.2, Te1.0234 -374273, Fax.0234 -374278 
Nr. 34795/B/08.06.2022 

SE APROBA 
PRIMAR, 
Ec.Viorel Miron 

RAPORT DE SPECIALITATE  

Biroul Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, propune 

aprobarea de la bugetul local a sumei de 105.582,84 lei reprezentand cheltuieli neeligibile din cadrul 

proiectul "Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar din ora§ul Comane§ti, judetul Bacau, cu 

echipamente TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line", SMIS 144044, 

project depus in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2 - Tehnologia 

Informatiei i Comunicatiilor (TIC) pentru o economic digitala competitivd, in vederea achizitionarii 

de tablete de uz scolar precum i alte echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice. 

Ca urmare a Notificarii nr. 61045/31.05.2022 emisa de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor 

Europene — Directia Generala Programe Europene Competitivitate, este necesara sustinerea de la 

bugetul local a sumei de 105.582,84 lei reprezentand cheltuieli neeligibile din cadrul proiectului sus 

mentionat. 

Fata de cele propuse, rog dispuneti. 

Biroul Programe - Gufa. Alina 



JUDETUL BACAU 

ORASUL COMANESTI 
Str. Ciobanus, nr.2, Te1.0234-374273, Fax.0234-374278 
Nr. 34795/08.06.2022 

Referat de aprobare 

Avand in vedere Notificarea nr. 61045/31.05.2022 emisa de catre Ministerul Investitiilor Si 

Proiectelor Europene — Directia Generala Programe Europene Competitivitate, este necesara 

sustinerea de la bugetul local a sumei de 105.582,84 lei reprezentand cheltuieli neeligibile din cadrul 

proiectului "Dotarea unitatilor de invatdmant preuniversitar din orasul Comanesti, judetul Bacau, cu 

echipamente TIC necesare pentru derularea activitatilor didactice in mediul on-line", SMIS 144044, 

project depus in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa prioritara 2 - Tehnologia 

Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, in vederea achizitionarii 

de tablete de uz scolar precum si alte echipamente i dispozitive necesare activitatii didactice. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus consideram oportun aprobarea unui Project de Hotarare in 

acest sens. 

PRIMAR, 

ec. VIOREL MIRON 


