
 

PLANUL DE OBȚINERE A SPRIJINULUI PENTRU SOLUȚIA PROPUSĂ 

 

        Desfășurarea  de activități didactice în anul școlar 2020-2021, presupune o serie de 

măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a actului educațional, datorită pandemiei 

create de coronavirusul Sars-Cov-2. 

    Una dintre măsuri se referă la asigurarea accesului elevilor la participarea orelor în mediul 

on-line.În acest sens, Primăria și consiliu local al Comunei  Vața de Jos ținând cont de 

dispozițiile legilor : 

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

 Art 3 și 4 din Cartea Europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg, la 15 

noiembrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Art 7 (2) din Legea nr. 287/2009privind Codul civil , republicată , cu modificările 

ulterioare, referitore la contracte sau convenții; 

 HG 907 /2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor , 

tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice cu Forma sintetică la data 4. ian 2017. Acest act a fost creat utilizând 

tehnologia cu Sint. Act- Acte Sintetice. SintAct și tehnologia. 

 Art. 129, alin(2)lit.c)din OUG57/2019privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art. 28 alin(3)din Legea273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1,alin 4 lit. (d), alin.7, lit.n) și ale art. 196, , alin 

1. lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

          Aprobă în ședința de Consiliu  Local, participarea Comunei Vața de Jos, în 

cadrul ,,Programului Operațional Competitivitate , Axa prioritără 2- Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, 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 E- 

Educație”.Comuna va respecta toate cerințele programului și a contractului de 

finanțare ce ar urma să fie semnat în cazul aprobării proiectului de invetiții  și va 

asigura și susține contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale 

proiectului. 

 

 

 

 


