
 

  

  

         ROMÂNIA                                                       

    JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

        COMUNA NUȘENI    

 CONSILIUL LOCAL         

 

 

HOTĂRÂREA   

privind aprobarea participării Comunei Nușeni în calitate de solicitant în cadrul 

proiectului  

“Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Nușeni” 

        

 

 Consiliul local al comunei Nușeni întrunit în şedinţă ordinară din data de 

22.01.2021 în prezenta a 11  consilieri, 

 

 

 Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/133 din 

08.01.2021; 

- raportul nr.A.7/134 din 11.01.2021 întocmit de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, care ocupă funcţia de secretar general al comunei Nuşeni, cu privire la 

aprobarea participării Comunei Nușeni în calitate de solicitant în cadrul 

proiectului “Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Nușeni”; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru buget 

finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția mediului,administrarea 

domeniului public și privat, înregistrat cu nr.A.7/446 din 21.01.2021; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni,juridică  

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/436 din 

21.01.2021; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații externe, 

înregistrat cu nr.A.7/456 din 21.01.2021; 

 

În conformitate cu: 

     

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte 

sau convenții; 

- prevederile Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 



 

          În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.,,b” şi ,,d”,alin.(4) lit.,,a”,  alin.(7) lit.,,a”, 

art.139 alin.(3) lit.,,a”, art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare,    

 

H O T Ă R Â Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Nușeni în calitate de solicitant în cadrul 

proiectului „Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Nușeni”, 

care este depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 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, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, 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 contribuţia Comunei Nușeni cu suma de 7.431,64 lei, ceea ce 

reprezintă 2% din valoarea totală a proiectului de 371.582,26 lei. 

 

Art.3. Se mandatează dl. Mureșan Ioan – primar al Comunei Nușeni pentru 

semnarea Cererii de finanțare și a tuturor anexelor/documentelor necesare în cadrul 

proiectului  „Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Nușeni”. 

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Comunei Nușeni- domnul Ioan Mureşan. 

 

 Art.5 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) 

lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 

consilieri locali prezenți la ședință. 

           Art.6  Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, care ocupă  funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud. 

 

       PREŞEDI NTE DE ŞEDINŢĂ, 

           LIVIU RUSAN 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 
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