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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înființării Unității de Implementare a Proiectului (UIP) 

“Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru 
sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău” 

 
Consiliul local al comunei Puiești, județul Buzău întrunit în ședință 

extraordinară de îndată în ziua de 16.02.2022 
Având în vedere că: 
Pentru buna implementare a acestui proiect, Ghidul Solicitantului impune 

fiecărui solicitant în parte să constituie o Unitate de Implementare a Proiectului, 
denumita în continuare UIP, unitate compusa din minim trei membri cu atribuții clare 

în derularea și implementarea proiectului. 
 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din 
Constituția României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d)    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,  

e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 Având în vedere: 

1. 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 

2. Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea 

stării de urgenţă pe teritoriul României; 
3. Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea 

stării de urgență pe teritoriul României; 



Pagina 2 din 3 

 

4. Ordonanța de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de 

sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

COVID-19, pe perioada stării de urgență; 

5. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. 

(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 

precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene 
în contextul răspândirii COVID-19 

6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene 
structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014 - 2020 

7. REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 

1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite 

măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor 

membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de 

COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus) 

8. REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 

1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare 

a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de 

investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19 

9. Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea 

cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19 

Ținând cont de: 
- GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile 
conform Axei prioritare 2 - Tehnologia Informatiei și Comunicatiilor (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 utilizare a Internetului. Acțiunea 2.3.3. 
Imbunătătirea continutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-
educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECȚIUNEA E-EDUCATIE. 
- Referatul de aprobare nr.47/14.02.2022 al primarului Comunei Puiești 
 -Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Puiești, înregistrat sub nr.48/14.02.2022 
- Hotărârea Consiliului Local Puiești nr.2 din 25.01.2021 cu privire la aprobarea 
obiectivului de investiții și implementării proiectului “Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul educațional al comunei 
Puiești, județul Buzău” 
-în vederea accesării de fonduri europene din FEDR și buget de stat prin Programul 
Operational Competitivitate 2014-2020, 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 utilizare a 
Internetului, Acțiunea 2.3.3 — Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii 
TIC  sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură 
SECȚIUNEA EDUCAȚIE 
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-prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative;  
- Rapoartele de avizare, favorabile, ale comisiilor de specialitate pe cele trei domenii 
de activitate din cadrul consiliului local; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit.”d”, alin.(7), lit.”a”,  art.139 alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1. Se aprobă înființarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) ce are 
ca obiect  “ Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice 
pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”  în vederea 
implementării proiectului finanțat prin fonduri europene din FEDR și buget de stat 
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, 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 
utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 — Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC  sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-
cultură SECȚIUNEA EDUCAȚIE. 

Art.2. Persoanele desemnate ca membrii Unității de Implementare a Proiectului 
(UIP) cu tema: “Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice pentru sistemul educațional al comunei Puiești, județul Buzău”, sunt: 

Domnul Bârlă Rodica, în calitate de MANAGER PROIECT 
Doamna Leaua Stănel, în calitate de RESPONSABIL FINANCIAR  
Doamna Voicu Vali, în calitate de RESPONSABIL DE ACHIZITII 
Art.3. Membrii Unității de Implementare a Proiectului (UIP) sunt numiți pentru 

toata perioada derulării și implementării proiectului cu titlul “Îmbunătățirea 
conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice pentru sistemul 
educațional al comunei Puiești, județul Buzău”, 

Art.4.  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigura de către Primarul 
Comunei Puiești, doamna Bârlă Rodica. 

Art.5. Secretarul general al comunei va asigura aducerea  la cunoștință publică 
a prevederilor prezentei hotărâri  precum  și transmitere acesteia autorităților și 
persoanelor interesate. 
 
 

  Inițiator,         Avizat pentru legalitate, 
           Primar,     Secretar general al comunei, 
         Rodica Bârlă                 Vali Voicu 
 
          
 
 
 

Nr.11 PUIEȘTI-BUZĂU ,  14.02.2022 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința extraordinară de îndată din 
data de 16.02.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1), (majoritate simplă) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de - voturi ”pentru” ,-

”abțineri”  și -voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și – consilieri locali prezenți la ședință. 
 


