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ROMANIA 
JUDETULPRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTARARE 
nr.108 din 24 noiembrie 2020 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum ~i a cheltuielilor aferente 
proiectului "lmplementarea sistemului integrat pentru invatamant on-line in cadrul 
centrului bugetar Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu", Ora~ Breaza. ~coala digitala de 

calitate" 

Consiliullocal al ora~ului Breaza, intrunit in ~edinta extraordinara de mdata, convocata in data 
de 24.11.2020, 

A v§nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
b) art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
d) art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006; 
e) art. 129 alin. (4) lit. "d" raportat la alin.(2) lit."b" ~i alin.(7) lit."a" raportat la a1in.(2) 
lit."d" din Codul administrativ; 
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

Tinand seama de: 
a) Ordonanta de Urgenta nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare des!a~urarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente 
anului ~colar 2020/2021 in contextual riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2; 
b) Programul Operational Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 2- Telmologia informatiei 
~i comunicatiilor-TIC, pentru o economie digital competitive, actiunea 2.3 .3-Imbunata!irea 
continutului digital ~i a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-sanatate ~i e
cultura-sectiunea e-educatie, publicat pe site-ul www.mfe.gov.ro, 
c) Ordinul Ministerului Fondurilor europene nr 1223 din 30.10.2020 pentru modificarea 
Gidului Solicitantului aferent actiuneii 2.3.3-Imbunatatirea continutului digital ~i a 
infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-sa11atate ~i e-cultura-sectiunea e
educatie 

In temeiul prevederilor art. 196 alin. ( 1) lit. "a" ~i art.l3 9, alin. (1) din Codul 
administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019; 
Lu§nd act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de catre Primarul ora~ului Breaza, in calitatea sa de 
initiator, inregistrat cu nr.16644/23 .11.2020, prin care se sus tine necesitatea ~i oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii; 
b) raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat cu nr.16645/23.11.2020 prin care se motiveaza, in drept ~i 
In fapt, necesitatea ~ i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivitatii; 
c) avizul Comisiei pentru prognoza ... buget-finante, administrarea domeniului public ~~ 
privat, comert ~i servicii din cadrul Consiliului Local al ora~ului Breaza; 
d) avizul nr.16646/23 .11.2020, al secretarului general al ora~ului Breaza; 



Consiliul Local al ora~ului Breaza adopta prezenta botarare. 

Art.l. - (1) Se aproba proiectul "lmplementarea sistemului integrat pentru invatamantul 
online in cadrul Centrului bugetar Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu", Ora~ul Breaza. ~coala 
digitaHi de calitate", in vederea depunerii acestuia pentru finantare In cadrul Programului 
OperaJional Competitivitate 2014-2020, axa prioritara 2- Tehnologia informaJiei $i 
comunica{iilor-TIC, pentru o economie digital competitiva, acfiunea 2.3.3-imbunata{irea 
confinutului digital $i a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educa{ie, e-sanatate $i e
cultura- secJiunea e-educa{ie. 
Art.2.- Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului "lmplementarea sistemului 
integrat pentru invatamantul online in cadrul Centrului bugetar Liceul Teoretic "Aurel 
Vlaicu", Ora~ul Breaza. ~coala digitala de calitate", conform Anexei 1, care face parte 
integranta din prezenta hotan1re. 
Art.3.- Se aproba valoarea totala a proiectului "Implementarea sistemului integrat pentru 
invatamantul online in cadrul Centrului bugetar Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu", Ora~ul 
Breaza. ~coala digitala de calitate" In cuantum 2.610.852,441ei inclusiv TVA. 
Art.4.- Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot apiirea pe durata implementiirii 
proiectului "Implementarea sistemului integrat pentru invatamantul online in cadrul 
Centrului bugetar Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu", Ora~ul Breaza. ~coala digitaHi de 
calitate", pentru implementarea proiectului In condi!ii optime, se vor asigura din bugetul local 
al ora~ului Breaza. 
Art.S.- Se va asigura contributia proprie In proiect, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cat ~i cofinantarea procentuala din valoarea eligibila a proiectului, ill 
conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, precum si demararea procedurilor de 
includere In buget. 
Art.6.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului In conditiile 
rambursiirii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.7.- (1) Se lmputernice~te dornnul Novae Bogdan Cristian, Primarul ora~ului Breaza sa 
sernneze toate actele necesare ~i contractu! de finantare :in numele Ora~ului Breaza. 
(2) Reprezentantul legal al Ora~ului Breaza In relatia cu Autoritatea de Management pentru 
Programul Operational Competitivitate 2014-2020 pentru derularea Proiectului " 
"lmplementarea sistemului integrat pentru invatamantul online in cadrul Centrului 
bugetar Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu", Ora~ul Breaza. ~coala digitala de calitate", este 
primarul acesteia, care, potrivit legii, are dubla calitate de autoritate publica executiva a 
administratiei publice locale ~i de ordonator principal de credite. 
Art.8. - Prezenta hotiirare va fi comunicata Institutiei Prefectului Prahova, Serviciului IP API ~i 
Serviciului Financiar Contabil din cadrul Primiiriei ora~ului Breaza. 

Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier local, 

Ardelean Cr~i~n 

Contrasemneaza, 
Secretar general ora~, 

Goran Mar~ Catalina 



Anexa nr.lla HCL nr.108/24.11.2020 

Anexa 1 "lndicatorii Proiectului" 
Principalii indicatori tehnico-economici aferenp investitiei "lmplementarea sistemului 

integrat pentru invafamantul online in cadrul Centrului bugetar Liceul Teoretic "Aurel Vlaicu", 
Ora~ul Breaza. ~coala digitala de calitate" sunt: 

INDICATOR! FIZICI Valoare tinta (U.M. = bucati) 
Numar de tablete pentru uz scolar cu 24 
luni de internet inclus 1294 
Numar de laptopuri pentru cadre didactice 131 
Numar de camere web videoconferinta 1 
Numar de table interactive 9 
Numar de routere wireless 4 
Numar de tabletegrafice 102 
Numar de camere web 29 
Numar ecrane proiectie 29 

INDICATOR! ECONOMIC! LEI( inclusiv TV A) 
Valoare totala investitie 2.610.852,44 
Cheltuieli eligibile - 98% 2.536.712,74 
Cheltuieli eligibile(cofinantare)- 2% 51.769,70 
Cheltuieli neeligibile 22.370,00 

INDICA TORI PRESTABILITI DE PROJECT 

INDICATOR DE REALIZARE Unitate 
Valoare tinta 

masura 
Numar de elevi din 1nvatamantul 
preun iversitar de stat sprijiniti cu 

NUMAR 1294 echipamente mobile IT pentru a participa Ia 
cursuri on-line 
Numar de clase din unitatealunitatile de 
lnvatamant preuniversitar sprijinite cu 

NUMAR 29 echipamente/dispozitive IT pentru a 
participa Ia cursuri on-line 
Numar de profesori din unitatealunitatile de 
lnvatamant preuniversitar sprijiniti cu 

NUMAR 102 echipamente/dispozitive IT pentru a 
participa la cursuri on-line 

INDICA TORI DE REZULTAT 

DENUMIRE INDICATOR 

Utilizatori de servicii ~i aplicatii 
digitale (numarul de indivizi 
utilizeaza instrumente OER) 

Pre~edinte de ~edinta, 
Consilier local, 

Ardelean Cris;iian 

care 

Unitate Anul de 
masura referinta 

Numar 
persoane 

2020-2021 
(elevi + 

profesori) 

Valoare Valoare 
referinta _tint a 

0 1396 

Contrasemneaza, 
Secretar general ora~. 

Go ran Maria .Catalirva 


