ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
NR. 77 din 02.12.2020
privind aprobarea ”Acordului de Parteneriat cu unitățile de învățământ de pe
raza Unității administrativ-teritoriale Oraș Murfatlar în cadrul proiectului ”Perspective
EDU”cod proiect 147572
Consiliul Local al oraşului Murfatlar, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 02.12.2020;
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl.Primar - Cojocaru
Gheorghe;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Tănase AnaMaria;
- Avizul Comisiei de specialitate nr.1 si 2 ;
Ţinând seama de prevederile Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2- Tehnologia
Informației și Comunicațiilor - TIC pentru o economie digitală competitivă” Prioritatea de
investiții 2c:-Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune,
e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizre a Internetului ,
Acțiunea 2.3.3- Îmbunătățirea conținutului digital și a infrstructurii TIC sistemice în domeniul
e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură” -SECTIUNEA EDUCAȚIE.
Ținând seama de Ordonanța de Urgentă nr. 144/2020 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;
Avănd în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 129 alin.2 lit.a și alin.4 lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și
completările ulterioare;
- art.139 alin.1 , art. 196 alin.1 lit.a,din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local Murfatlar,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat cu unitățile de învățământ de pe raza
Unității administrativ-teritoriale Oraș Murfatlar în cadrul proiectul „Perspective EDU”,
Cod proiect 147572, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional
Competitivitate, Axa prioritară 2: Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru
o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții: Consolidarea aplicațiilor TIC
pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, conform Anexei nr. 1 ,
parte integrantă din prezenta.
ART.2 Secretarul general al orașului Murfatlar va comunica prezenta Primarului,
Instituției Prefectului și tutror factorilor interesați.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de .....15........ voturi pentru, ....…-.....
voturi împotrivă şi ....…-........ abţineri.
PREȘEDINTE,
ANTON ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

FLORIN VINTILĂ

