ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI
JUDETUL BUZAU
TEL: 0238/732.503, FAX: 0238/732.696
e-mail: primaria.smeeni@gmail.com

HOTĂRÂRE nr. 7/28.01.2021
cu privire la aprobarea implementării proiectului ”Achizitie echipamente din domeniul
tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare
activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar,
Comuna Smeeni, Judetul Buzău”

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din Constituția
României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.7377/13.10.2020 al primarului Comunei Smeeni;
- Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Smeeni, inregistrat sub nr.7378/13.10.2020;
- prevederilor art. 136,art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. 4,art. 286 alin. 4 și 287 lit. b din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție
a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție
cu coronavirus SARS-CoV-2.
Ținand cont de:
- raportul de avizare, favorabil, al comisiilor pe domenii de activitate din cadrul consiliului
local;
- parcurgerea procedurii prevazute la art.7 din legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica
- prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
- GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile conform
Axei prioritare 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 1

Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3.– Îmbunătățirea conținutului
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și
e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.
Consiliul Local al comunei Smeeni, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară la data de
28.01.2021, conform prevederilor art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/
2019 privind Codul Administrativ, adopta prezenta,
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă întocmirea documentației reprezentând Cerere de finanțare
,Documentatia tehnico-economică , indicatori prevăzuți în anexa la prezenta,pentru proiectul cu
tema ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete,
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din
învățământul preuniversitar,Comuna Smeeni, Judetul Buzău” în vederea accesării de fonduri
europene din FEDR şi buget de stat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa
prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală
competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, eînvăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de
utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.
Art. 2. Se aprobă bugetul total al investiției în sumă de 714293,17 lei inclusiv TVA , din care
:
- bugetul local 14286,4 lei
- P.O.C. 700006,77 lei.
Art. 3. Se aprobă suportarea de la bugetul local al Comunei Smeeni, în vederea
rambursării ulterioare, a sumelor necesare depunerii cererii de finanţare și implementării
proiectului prevăzut la articolul 1.
Art. 4. Comuna Smeeni va respecta toate cerințele cuprinse în Ghidul Solicitantului și în
contractul de finanțare ce urmează a fi semnat în cazul aprobării Proiectului și se angajează :
1. să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului;
2. să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile
care îi revin, aferente proiectului;
3. să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât
să se asigure implementarea optimă a proiectului;
4. să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului
sau să influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul
procesului de evaluare şi selecţie .
5. sa asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin durata
minima normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile nationale in
vigoare, perioada fiind masurata incepand cu data livrarii acestora (semnarea
procesului de receptionare si punere in functiune de catre entitatea beneficiara)
6. să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;
7. să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării
proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);
8. să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin
contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin
surse proprii;
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Art.5. Persoana desemnata ca reprezentant legal al Comunei Smeeni în relația cu
organismul finanțator pe toată perioada derulării proiectului este domnul Ion ANDREI, in calitate
de primar al Comunei Smeeni
Art. 6. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre Primarul Comunei
Smeeni, domnul Ion ANDREI.
Art. 7. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art. 197, 198
si 199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, primarului si secretarului general al
Comunei Smeeni, serviciului economic, compartimentului achizitii publice si Instituţiei Prefectului
judeţului Buzau, in vederea verificarii legalitatii.
Art. 8. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare.

Președinte de ședință,
Consilier local

Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL

Nicula Răzvan-Vasile

Stănescu Anghel Luigi
Nr. 7 din 28.01.2021

Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta
ordinară , din data de 28.01.2021, cu respectarea prevederilor O.U.G.
n.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 14 voturi „pentru”,
0„împotrivă” ,0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care
prezenţi la şedinţă 14.
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ANEXA la Hotararea nr. 7/2021

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI
”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și
dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul
preuniversitar, Comuna Smeeni, Judetul Buzău”

Beneficiar:

Comuna Smeeni

Amplasament:

Judetul Buzau,
Comuna Smeeni,
Sat: Smeeni

INDICATORI TEHNICI
Nr.
crt.

1

Denumire

Laptop

Numar Bucati

Specificații tehnice

Intel i3 generatia 10 sau echivalent ( scor minimum de 4.000 pe cpuben
Display 15”-16”, HD.
Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4
SSD: minimum 256GB,
Placă video inclusă.
Camera web inclusă.
Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2
Porturi: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo

48

Greutate: mai mica de 2 Kg
Sistem de operare: Windows 10 for Education sau Windows 10 profess
Tip: AII-ln-One
Display: diagonala 21 inch, rezolutie 1920x1080 pixeli, Anti-Glare
Webcam: integrat, rezolutie 1280x720 pixeli
Microfon: integrat

Procesor: intel I3 generatia 9 sau echivałent( scor minimum 5.500 pe cp
Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4

2

Sistem all in one

Stocare: HDD 1TB si/sau SSD minim 250 GB
Placa video: integrata
Unitate optica: DVD RW
Sunet: boxe incorporate
Porturi: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0,
Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.0
Periferice: tastatura + mouse

2

Sistem de operare: Windows 10 for Education sau Windows 1O profess

3

camera web videoconferinta

Video: Full HD 1080p 1920 x 1080 pixeli, autofocus, zoom 1.2x HD
Microfon: inregistrare full duplex omni-directional
Sunet: difuzor integrat, full duplex cu anulare zgomot si ecou
Codare H.264
Telecomanda
Alte functionalitati: Pan, tilt, zoom, volume +-, audio mute, raspuns/inc

24

4

4

Tabla interactiva

19

5

Router Wireless

4

Tabla Interactiva cu diagonala de minimum 98”
Trebuie să se poată integra nativ cu soluțiile de învățământ la distanță p
StarLeaf, Microsoft Teams si orice alta aplicatie de invatamant la distan
interactiv.
Pachet format din:
Tabla interactiva
Videoproiector
Suport videoproiector
Stilus / pen interactiv
Modul conectare wireless USB
Software in limba Romana
Specificatii complete videoproiector:
Rezolutie: minium 1280x800 WXGA
Luminozitate: minimum 3300 Lumeni
Contrast: 16.000:1
Specificatii complete Tabla Interactiva:
Dimensiuni: maximum 2070 x 1250 mm
Diagonala zona activa: minimum 1950 mm x 1130 mm
Rezolutie: minimum 32768x32768
Modalitate de scriere: Deget/Marker
Stilus / pen interactiv cu 4 culori (Negru, Rosu, Verde, Albastru)
Markere incluse: 4
Sisteme de operare compatibile: Windows 10 sau echivalent
Procesor: 1.2 GHz
Porturi LAN: 4 x LAN
Porturi WAN: 1 x WAN
Porturi LAN/WAN: 10/100/1000 Mbps
Frecventa: 2.4 / 5 GHz
Standarde: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Dual band: da
Viteza transfer: 2.4 GHz - 600 Mbps, 5 GHz - 1300 Mbps
Tipuri WAN: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Securitate: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encrypti
Firewall: SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
DNS: Rezervare adres, Lista clienti, DHCP Server

INDICATORI ECONOMICI AI PROIECTULUI
Valoare totala a investitiei: 714293,17 RON
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