ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
Pentru completarea HCL nr.9/18.02.2020 privind aprobarea
Programului de investitii propuse spre realizare pe anul 2020
Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
--referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrat la nr. 4153 / 11.11.2020;
- raportul comun intocmit de viceprimarul comunei si compartimentul achizitii
publice, monitorizare proceduri administrative si secretariat, inregistrat la nr. 4152
/ 11.11.2020;
-prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizata;
-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.129, alin.(2) lit.,,b” si alin.(4) lit.,,f”, din O.U.G nr.57/2019,
privind Codul Administrativ;
-prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata;
-OUG nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe
nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor
didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de
infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2
În temeiul art. 196 alin (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul
administrativ,
HOTARASTE:
Art.1 H.C.L.nr.9/18.02.2020 se completeaza dupa cum urmeaza:
Se aproba investitia noua ,,Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – IT
mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele
didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Pietroasele, Judetul Buzău”, valoarea investitiei

fiind de 485.530,85 lei, investitie finantata din Programul Operaţional
Competitivitate, 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, ecultură, 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. H.C.L.nr.9/18.02.2020 se completeaza in mod corespunzator.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza compartimentul buget
finante contabilitate si compartimentul achizitii publice din cadrul UAT
Pietroasele.
Art.4 Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din
O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ.

Presedinte de sedinta,
Balaceanu Liliana Daniela
contrasemneaza,
secretar general,
Matache Aurelia
Nr.48
Data:12.11.2020

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele,
in sedinta de indata din data de 12.11.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din
O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un nr.de 12 voturi pentru, abtineri, - voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 12
consilieri prezenti la sedinta.

