
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURIU 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente și depunerea proiectului ‘’Dotarea 
cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Ing. Oprișan 
Iarca Unguriu, județul Buzău’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Pilonul VI, Componenta C15 
 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu, judeţul  Buzău, 
Luând în considerare prevederile: 
a) art. 120, alin.(1), art. 121, alin.(1), din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și art. 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
e) Legii nr. 178/2022 pentru aprobarea O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea 

cadrului intstituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și 
completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 
național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe nerambursabile în cadrul Mecanismul de redresare și reziliență; 

f) Hotărârii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor O.U.G. nr. 124/2021; 

g) O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului intstituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile în cadrul 
Mecanismul de redresare și reziliență; 

h) O.U.G. nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei 
finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizara acestora și recuperarea 
unor creanțe rezultate; 

i) Ordinului M.E. nr. 6423/2022 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului pentru 
lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul național de redresare și reziliență ( 
PNRR ), Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților 
de învățământ preuniversitar și a unităților conexe; 

j) Ordin M.E. nr. 4142/29.06.2022 privind aprobarea normativului de dotare 
minimală pentru clasele V—VIII; 

k) Ordin M.E. nr. 4143/29.06.2022 pentru aprobarea Standardelor privind materialele 
de predare-învățare în educația timpurie și a Normativului de dotare minimală 
pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani; 

l) Ordin M.E. nr. 4144/29.06.2022 privind aprobarea Normativului de dotare 
minimală pentru învățământul primar; 

m) Ordin M.E. nr. 3497/30.03.2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a 
unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice; 

n)  Ordin M.E. nr. 6416/2022 pentru modificarea O.M. 3497/2022 pentru aprobarea 
standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente 
tehnologice, 



o) Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Având în vedere : 
a) Analiza de nevoi privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale a Școlii Gimnaziale ‘’Ing. Oprișan Iarca’’ Unguriu, județul Buzău; 
b) referatul de aprobare al primarului comunei  Unguriu nr. 763/2023; 
c) raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 764/2023; 
d) avizul nr.     /2023 al Inspectoratului Școlar Județean;  
d) avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local Unguriu; 

 
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.,”a” și art. 197, alin.(1) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite următoarea  

HOTĂRÂRE : 
 

Art.1. (1) Se aprobă proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 
digitale a  ȘCOLII GIMNAZIALE ING. OPRIȘAN IARCA UNGURIU, JUDEȚUL BUZĂU” în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul 
VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, Apelul de proiecte Dotarea 
cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 
preuniversitar și a unităților conexe. 
(2) Se aprobă indicatorii proiectului conform Analizei de nevoi prezentă în anexa nr. 1 și 
cererea de finanțare prezentă în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a  ȘCOLII GIMNAZIALE ING. OPRIȘAN IARCA UNGURIU, JUDEȚUL 
BUZĂU”, în cuantum de 689,260.85 lei cu TVA, respectiv 517,210.80 lei fără TVA, din 
care valoare totală eligibilă prin PNRR de 517,210.80 > lei şi valoare totală neeligibilă de 
73,780.00 lei. 
Art.3. T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, în cuantum de 98,270.05 lei, va fi suportată 
de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Art.4. T.V.A. aferentă cheltuielilor neeligibile, în cuantum de 11,780.00 lei va fi 
suportată de la bugetul UAT-ului ca si valoare totala neeligibila a proiectului. 
Art.5. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Unguriu, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 73,780.00 lei. 
Art.6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a ȘCOLII 
GIMNAZIALE ING. OPRIȘAN IARCA UNGURIU, JUDEȚUL BUZĂU”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Unguriu. 
Art.7. Se împuternicește Tirizică Gheorghiță, în calitate de Primar, să semeneze toate 
actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Unguriu. 
Art.8. Secretarul  general al comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  
transmiterea  prezentei  hotărâri   autorităţilor, instituţiilor  şi  persoanelor  fizice  şi  
juridice  interesate. 

 
           Initiator, Avizat legalitate, 
            Primar,                                                 Secretar general delegat, 
Ing. Tirizică Gheorghiță                                         Sava Alexandra-Elena                  
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