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Nr. 226/15.10.2020

HOTARARE

Privind: Aprobarea proiectului „E-EDUCAfIE in unitatile din invdtdmantul preuniversitar 
din MunicipiulSlatina”si a cheltnielilor legate deproiect

Consiliul Local al Municipiului Slatina Tntrunit in §edinta extraordinary de indata din data de 
15.10.2020;

Avand in vedere:
initiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.73402/15.10.2020; 
raportul de specialitate nr.73453/15.10.2020 intocmit de Serviciul Proiecte cu Finanjare 
Intemationala §i manager public;

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) §i alin. (7) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 
privind Codul administrativ;
prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de 
fonduri exteme nerambursabile necesare desfa§urarii in condipi de prevenpe a activitaplor 
didactice aferente anului §colar 2020/2021 in contextul riscului de infecpe cu coronavirus 
SARS-CoV-2;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Slatina: Comisia de Buget - Finante, Comisia juridica §i de discipline §i Comisia pentru 
invatamant, sanatate, familie §i protectia copilului,

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aproba proiectul „E-EDUCAJIE in unitatile din invdtdmantul preuniversitar din 
Municipiul Slatina”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational 
Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 2, Prioritatea de investitii 2c, Obiectiv specific 2.4, 
Actiunea 2.3.3 - Sectiunea e-educatie.

Art. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului „E-EDUCAflE in unitatile din invdtdmantul 
preuniversitar din Municipiul Slatina”, in cuantum de 16.898.430,91 lei (inclusiv TV A).

Art. 3. Se aproba contribute proprie in proiect a Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul 
Slatina, respectiv 2% din valoarea eligibila a proiectului ,,E-EDUCA '{IE in unitatile din 
invdtdmantul preuniversitar din Municipiul Slatina ”, in cuantum de 337.968,62 lei.

Art. 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 
„E-EDUCAJ1E in unitatile din invdtdmantul preuniversitar din Municipiul Slatina”, pentru 
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.
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Art. 5. Se vor asigura toate resursele fmanciare necesare implementarii proiectului §i mentinerii 
rezultatelor proiectului in perioada de sustenabilitate a echipamentelor achizitionate.

Art. 6. Se imputemice§te domnul Mot Constantin - Stelian - Emil, primarul Municipiului Slatina, 
sa semneze toate actele necesare §i contractul de finantare in numele Unitatii Administrativ- 
Teritoriale Municipiul Slatina.

Art. 7. Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Serviciul Proiecte cu Finantare Intemationala;
- Manager public;
- Directia Generala Economica.

Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai- IonlDIJA

Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi „PENTRU”
19 - consilieri prezenfi 
1 - consilier absent

20 - consilieri in functie.


