
  

 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA ADUNAŢI  
C O N S I L I U L  L O C A L   

 
H O T Ă R Â R E  

 
PRIVIND   ACORDAREA   UNUI   ÎMPRUMUT   SCOLII   GIMNAZIALE   RADU   ȘI  SEVERA  NOVIAN 

 DIN   COMUNA   ADUNAȚI,   JUDETUL PRAHOVA 
 
       Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă extraordinara în data de   
20.11.2020. 
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului comunei Adunați, județul Prahova privind acordarea unui împrumut 
temporar  Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian din comuna Adunați, judetul Prahova; 
        - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Adunaţi,  
judeţul Prahova; 
        - avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului 
public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 
        - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie 
copii; 
        - avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 
        În baza prevederilor legale: 
        - art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b) și d),coroborate cu cele ale art.155 alin.5) lit.c) din Codul administrativ aprobat 
prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  
       -  art.72  din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,             
        - Ordonanței de Urgență 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 contextual 
riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2; 
        - Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și 
comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitive, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, publicat pe 
site-ul www.mfe.gov.ro, 
        - Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 
2 – Tehnologia Informației şi 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 OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”, Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, 
aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 / 2018, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit.a) și art.196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  ADUNAȚI  adoptă prezenta hotărâre 
 
         Art.1. Se aprobă acordarea unui împrumut Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian în procent de 20 % 
din valoarea totală a proiectului pentru desfășurarea activităților din cadrul proiectului ”Echipamente din domeniul 

http://www.mfe.gov.ro/


  

tehnologiei informației-IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor 
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line pentru Școala 
Gimnazială Radu și Severa Novian ”din comuna Adunați”,  în vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, 
pentru o economie digital competitive, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în  domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură-secțiunea e-educație, pe bază de conventie. 

        Art.2.Sumele necesare acordării împrumutului prevăzut  la art.1 vor fi cuprinse în bugetul local de venituri și 
cheltuieli al comunei Adunați pe anul 2021. 

       Art.3. Restituirea împrumutului prevăzut la art.1 se va realiza în termen de cinci zile de la data în care sumele 
rambursate de către Autoritatea de Management  au intrat în contul beneficiarului  Școala Gimnaziala Radu și Severa 
Novian, cu mențiunea rambursării în termen de an de zile de la data acordării. 
        Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se însărcinează primarul comunei Adunați prin 
compartimentul Taxe, Impozite, Financiar, Contabil. 
       Art.4.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului  general al comunei Adunați: 

                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 

                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 

                     -   Școlii Gimnaziale Radu Și Severa Novian; 

                     - Compartimentului taxe, impozite, financiar, contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Adunați; 
 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

           DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,  
                                                                  PETRUŢA  TERMENTU 
 
 

ADUNAŢI,  20.11.2020 
NR.40 
 
Nr. consilieri în  
funcţie 

Nr. consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi abțineri 

         11       11   11        0      0 
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