
U.A.T. BLAJ . CONSILIUL LOCAL
Pia(a I 848 nr. 16, cod -5 15,t00. judelul.Alba

tel: 0258 -7101 l0: lhx: 0258-710014
e-mail rinrtrieb la @) rc ne r()

CItre,
DI./D-NA CONSII,IER

Art.l Se convoca Consiliul Local al municipiului Blaj in pedinln extraordinarl,
convocati de indati prin procedura LA DISTANTA. MIERCURI, 11.11.2020, intervalul
orar 18.00 - 21.00 cu urmltorul :

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Art.2. Proiectul de hotlr0re este transmis Primarului municipiului Blaj,
Viceprimarului municipiului Blaj, Consilierilor locali ai municipiului Blaj, aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj, birourilor din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Blaj vizate de proiectul de hotarare, Institutiei Prefectului-
judetul Alba in forma scrisa pe suport electronic.

Art.-l. Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Blaj sunt
invitate, in conformitate de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al
municipiului Blaj, spre analiza si acordarea avizului de specialitate proiectelor de hotarare
din ordinea de zi, in conditiile Codului administrativ, prin procedura,,la distanli".

Art.4. Toate persoanele interesate sunt invitate sa depuna amendamente in conditiile
Codului adminsitrativ prin procedura .,la distanti".

Art.s. Prezenta dispozitie se aduce la cunostiinta publica pe pagina de internet a

UAT Nlunicipiul BIaj si prin intermediul mass-media.
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l. PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul local al municipiului Blaj aprobl
pToiectul : ,,iIIgUNATATIREA INFRASTRUCTURII TIC A $COLILOR DIN
NIUNICIPIUL BI,AJ".

Initiator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.
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ROMANIA
JUDETUL ALBA
I\IUNICIPIUL BLAJ
PRIMAR

CON RASEMNEAZA
AR GNERAL

nescu Sergiu

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar;
Av6ndinvedere prevederile art.l -1-1, alin.( 2 ). ale.art.l-14 alin (4) si alin. (5), art.l -15,

art.l-16 si ale art.l55 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ si ale Rgulamentului
de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Blaj aprobat prin HCL Blaj
nr.23l12016 si modificata si completata cu prevederile HCL Blaj nr.77l20lE, in legatura cu
reglementarea activitatii consiliului Iocal prin modificarea regulamentului de functionare in
lumina notei de indrumare nr.7l,10/2018 a Institutiei Prefectului-judetului Alba;

LuAnd act de caracterul de urgenta al prezentei dispozilii care se datoreazi faptului
ci existl necesitatea aprobirii in Consiliul local a_unui proiect de hotirdre legat de aprobarea
proiectului de hoti16re privind ,,INIBUNATATIREA TNFRASTRUCTURII TIC A

$COI,ILOR DIN IIIUNICIPIUL B[-AJ", in vederea ob(inerii unei finan{iri europene
nerambursabile pentru dotarea unitllilor de invitlment din Blaj cu echipamente tehnice
informatice - tablete, lap-top-uri etc. in cadrul Programului Operalional Competitivitate,
Axa prioritarl 2 - Tehnologia Informa(iei 9i ComunicaJiilor (TIC);

Vlzdnd prevederile l.lll10.11.2020 in leg,turtr cu modalitatea de convocare Ei desftrqurare
a qedinlelor Consiliului local al municipiului Blaj prin procedura,.la distanta". pe perioada instituirii
stirii de alerttr Ei/sau sttrrii dc urgenfi. de prevederile HCL Blaj or. 137 /26.10,2020 privind alegerea
Pregedintelui de pedinltr pentru perioada octombrie 2020 - decembrie 2020;

Avind in vedere starea de alerttr in care se gisepte Rom6nia incep6nd cu data de

16.05.2020, qedin1a de consiliu se va desflqura cu respectarea conditiilor de distan(are fizicl
stabilite de autoritS(ile de stat ale Rom6niei c6t qi ale HCL Blaj nr. 36/20.0-1.2020 modificatl
qi comp^letatl prin HCI- Blaj nr. l4l/10.11.2020;

In temeiul art. l-14alin(l)lita),alin.(-1)lit.b),alin(5),art.l-15,art.1369i art. l96alin
( I ) lit.b) din OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ;
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DISPOZITIA NR.589
Din data 11.11.2020
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Art.l. Se convocl Consiliul l-ocal al municipiului Rlaj in pedin{I ertraordinar5,
convocati de indata prin procedura l,A DISTANTA, NIIERCI-;RI,I l.l1.2020, intervalul
orar 18.00 - 21.00, cu urmatorul :

PROIECT AL ORDINII DE ZI

l. PROIECT DE HOTARARF), prin care Consiliul local al municipiului Blaj aprobl
proiecrul : ,,iMsuNA'I'ATIREA INT RASTRUC'l'uRll 'l'lc A $col,lLoR I)lN
NITJNICIPII-JI, I}I,AJ'"

lniliator: Rotar Gheorghe \hlentin - Primarul municipiului Blaj.

Art.2. Proiectul de hotirdre este transmis Primarului municipiului Blaj,
Viceprimarului municipiului Blaj, Consilierilor locali ai municipiului Blaj, aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Blaj, birourilor din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Blaj vizate de proiectul de hotarare, Institutiei Prefectului-
judetul Alba in forma scrisa pe suport electronic.

Art.3. Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Blaj sunt
invitate, in conformitate de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al
municipiului Blaj, spre analiza si acordarea avizului de specialitate proiectelor de hotarare
din ordinea de zi. in conditiile Codului administrativ. prin procedura,,la distanli".

Art.4. Toate persoanele interesate sunt invitate sa depuna amendamente in conditiile
Codului adminsitrativ prin procedura,,la distan(I".

Art.5, Prezenta dispozitie se aduce la cunostiinta publica pe pagina de internet a UAT
Nlunicipiul Blaj si prin intermediul mass-media.
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Subsemnatul Sergiu $tefinescu, secretar general al municipiului Blaj va supun spre
aprobare, in baza art. l-16 alin. (2t si (3) din Otl(i .nr.57 12019 privind Codul administrativ,
Referatul (raportul) de avizare/aprobare pentru proiectul de hotirdre pentru fedinta
extraordinara convocata de indatl la data de 11.1t.2020, prin procedura LA DISTANTA
aprobata prin HCL Blaj nr.36/20.03.2020, modificati 5i completatl prin HCL Blaj
nrl4l/10.11.2020.

Avind in vedere rapoartul de specialitate si nota de fundamentare / expunerea de

motive inregistrate pAnI in acest moment de cltre serviciile, direcfiile, birourile si

compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Blaj,
va prezint mai jos lista cu proiectul de hotirire pe care-l propun spre aprobare in dezbaterea
consiliului Iocal :

l. PROIECT DE, HOTARARE, prin care Consiliul local al municipiului Blaj aprobi
proiectul : ,,intsuNATATIREA INFRASTRLICTURII TIC A $coLll-oR DIN
NIUNICIPIUL BLAJ'"

Ini(iator: Rntar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

Fac precizarea ca proiectul de hottrrire gi materialele aferente sunt transmise spre
studiu consilierilor locali prin e-mail la data de 11.11.2020, serviciilor, direcliilor, birourilor
si compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Blaj cat si este prezentat comisiilor Consiliului local al municipiului Blaj, urmind a Ii supus
dezbaterii Consiliului local al municipiului Blaj in Sedinla extraordinara de convocata de

indati la 11.11,2020 prin procedura LA DISTANTA alSturi de toate documentele precizate

expres de lege: cereri, solicitiri, adrese, devize generale, rapoarte de evaluare, rapoarte de

specialitate sau note de fundamentare, etc.

Caracterul de urgenta al qedinfei a fost prezentat in Dispozitia Primarului
municipiului Blaj nr.589/11.11.2020.

Consilierii locali in Consiliul local al municipiului Blaj cat si aparatul de specialitate
al Primarului municipiului Blaj vor fi anuntati prin e-mail de convocarea qedin(ei in
procedura LA DISTANTA.

iNroc I'I',
SECRETAR

Sergiu $te

NT]RAI,
APROBAT,

PRTMAR.
Gheorshe Vaf e\tii Rotar

\v.
\

PIUNICIPIUL
BLAJc

REFERAT (RAPORT) DE AVIZARE /APROBARE,
Nr.37.611/11.11.2020

Prezentul raporl de aprotrare, reprezinti instrumentul de prezentare si motivare a

gedin(ei de consiliu si va inso{i fiecare proiect de hotlrAre de consiliu local, liind prezentat
consilierilor locali qi in gedin(ele de comisii, daci este cazul.



U.A.T. BLAJ - CONSILIUL LOCAL
Piala 1848 nr.l6, cod 5 t 5400, judeful.Alba

tel: 0258 -710110: lax: 0258-710014
e-rnail: riehlai @ rcnet. ro

RONTANIA
JUDETUI, AI,BA
MUNICIPIUI, BI,A.I
PRINIAR

vizat,
SI'CR R (;ENIiRAI,

Sc nescu

PROIECT DE HOTARARE
Din data de I l.l 1.2020

PIVIND APROBAREA PROIECTULUI:,,iITNUNATNTIREA INFRASTRUCTURII TIC
A $COLILOR DIN MUNICIPIUL BLAJ''

!I

Consiliul local al municipiului Blaj. intrunit in qedinla extraordinara convocattr ..de indatl"
prin procedura LA DISTANTA, in data de miercuri,ll.ll.2020;

Avind in vedere Proiect de hotirire privind ',IMBUNATATIREA
INFRASTRLICTURII TIC A IiCOI,II,OR DIN NITINICIPIUL BLAJ''I

Luind in deszbatere raportul de specilaitate nr.-17.599i l0.l1,2020 qi expunerea de motive /
nota de fundamentare nr.37.560/l1.10.2020 intocnrite de Biroul investilii, achizifii publice din cadrul
aparatului de specialitaie al Primarului municipiului blaj prin care se solicittr supunerea spre
aprobarea Consiliului local al nrunicipiului Blaj. cu meximi celeritate, a proiectului de hotirAre
pri!ind,.iNtBLlNarAlInr.l INFRASTRUCTURII TIC A SCOLILOR DIN NIUNICIPIUI.
BLAJ";

Avind in vcdere referatul (raportul) de avizart/aprohare al proiectului de hotir6re nr.-17.61I

lll.ll,2020 , frrob Llile Prim flul municipiului Blli;
VIzAnd prevederile Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru

Programul Operalional Competitivitate, Axa prioritarl 2 - Tehnologia Informaliei 9i
Comunicaliilor (TlC) pentru o economie digitall competitivi, Prioritatea de investilii 2c. -

Consolidarea aplica(iilor TIC pentru e-guvernare, e-invllare, e-incluziune, e-culturI, e-

sinitate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cre$terea gradului de utilizare a Internetului, Acliunea
2.3.3 - Imbunltlfirea continutului digital qi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-

educatie, e-incluziune, e-sIntrtate fi e-culturi - SECTIUNEA E-EducaSie,
Ludnd in considerare prevederile Ordinului nr. ll86 din 19.10.2020 pentru

modificarea r;i completarea Ghidului Solicitantului afertnt Acliunii 2.3.3 - Imbun5tl{irea
confinutului digital 5i a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educafe, e-incluziune, e-

sinitate pi e-culturl - SECf ItINFJA E-Educalie, Axa prioritari 2 - Tehnologia Informaliei 9i
Comunica{iilor (TlC) pentru o economie digitall competitivi, Prioritatea de investitii 2c. -



Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvernare, e-invtr{are, e-incluziune, e-culturl, e-

sinltate, Obiectiv specific OS2.4 - "Crelterea gradului de utilizare a Internetului",
Programul Opera;ional Competitivitate 2011-2020, aprobat prin ordinul ministrului
fondurilor europene nr. 2397 I 201E, cu modificlrile ulterioare,

fin0nd cont de prevederile Ordonanlei de urgenJi a Guvernului nr. 14412020 privind
unele mlsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfli;uririi in
condiliile de preven{ie a activiti{ilor didactice aferente anului gcolar/universitar 202012021

in contextul riscului de infec(ie cu coronavirus SARS-CoV-2
Luind act de prevederile HCL Blaj nr. 141/10.11.2020 in legiturtr cu modalitatea de

convocare qi desftrqurare a qedin(elor Consiliului local al municipiului Blaj prin procedura

,,la distanta", pe perioada instituirii sttrrii de alert{ pi/sau stirii de urgenli. de prevederile
HCL Blaj nn 137126.10.2020 privind alegerea Preqedintelui de pedinftr pentru perioada octombrie
2020 - decembrie 20201

in temeiul prevederilor art. 129, l-14 alin ( l) lit. a), alin (4), art. 135, art. l-16, alin. ( I ),
art. 137, art. 139 alin. (-10) lit. a) si art. 196 din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ,
cu modificirile qi completiirile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ
HOTARASTE:

Art. l. a) - Consiliul local al municipiului Blaj aprobi cererea de finanlare pentru
proiectul ,,ilrsuNArATlneA, INFRASTRUCTURII TIC A $COLILOR DIN
MUNICIPIUL BLAJ", in vederea finanllrii acesteia in cadrul apelului de proiecte pentru
Programul Opera{ional Competitivitate, Axa prioritari 2 - Tehnologia Informaliei 9i

Comunicaliilor (TIC) pentru o economie digitaltr competitiv5, Prioritatea de investijii 2c. -

Consolidarea aplicafiilor TIC pentru e-guvernare, e-invi(are. e-incluziune, e-culturI, e'
sdnitate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creqterea gradului de utilizare a Internetului, Acliunea
2.3.3 - imbunltltirea continutului digital qi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-

educafie, e-incluziune, e-sintrtate gi e-culturl - secliwea E-EducaSie.
b) - Consiliul local al municipiului Blaj aprohtr valoarea totall a proiectului

,,iNtsuNAIATIREA INFRASTRUCTURII TIC A $cot.tLoR DIN NIUNICIPIUL BLAJ",
in cuantum de 6.392.576,25 lei (inclusiv T.!:A.), din care valoarea totall eligibiln
6.368.776,251ei gi valoarea totali neeligibiln de 23.800,00 lei.

c) - Consiliul local al municipiului Blaj aprobl contributia proprie in proiect
in valoare de 23.E00,00 lei, reprezent6nd achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale

proiectutui ,,iltnuNlrAltnra INFRASTRUCTURII Tlc A $coLILoR DIN
MUNICIPIUL BLAJ", cAt gi contribu{ia proprie de 27o din valoarea eligibill a proiectului,
in cuantum de 127.37553 lei, reprezentind cofinanlarea proiectului ,,iltnUruAfAltnnA
INFRASTRUCTURII TIC A $COLILOR DIN NIUNICIPIUL BI,AJ'"

Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlriri se insarcineazi Primarul Municipiului
Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj, Direc(ia buget, finanle, contabilitate, Biroul investitii,
achizilii publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Blaj, Serviciul de Asistenta

Sociala din subordinea Consiliului Local al IVlunicipiului Blaj.
Arl.3. - Prezenta hol6rarr se comunict crtre Primarul Municipiului Blaj, Secrttarul general

al municipiului Blaj, Dirrclia buget, Iinanle. contabilitate, Biroul investi{ii, achizilii publice din



aparatul de specialitate al Primarului I\Iunicipiului Blaj, Serviciul de Asistenta Sociala din
subordinea Consiliului l,ocal al Nlunicipiului Blaj, uniti(ilor de invtttmant preuniversitar din
municipiul Blaj, Inspecloratului $colar Judelean alba qi Instituliei Prefectului Judelului Alba, in
condi(iile gi termenele prevAzute de lege.

Art.4.-Cu drept de contesta(ie in termen de 30 de zile de la data adopt{rii prezentei hottrriri
la instanla competenti , conform prevederilor legale - ale legii contenciosului administrativ nr, 55tl /
2004 cu modifictrrile qi completirile ulterioare.

Art.6.-Prrzenta hottrr6re a fost adoptatl cu un numir de voturi < pentru > valabil
exprimate din totalul de 19 consilieri.

PRI\I R.

Gheorghe Rotar



Nr.37559/ 10. 11.2020

R.{PORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Saratean Mihaila. sef Birou Investitii.avand in vedere :

ln contbrmitate cu Chidului specitic at'erent apelului de proiecte pentru Programul Operalional

Competitivitate, Axa prioritar[ 2 - Tehnologia Informaliei gi Comunicaliilor (TIC) pentru o economie

digitala competitive, Prioritatea de investilii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvernare. e-

invalare, e-incluziune, e-culturl, e-sanatate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Cregterea gradului de utilizare a
Internetului, Acliunea 2.-1.3 - imbundtilirea continutului digital 5i a intiastructurii TIC sistemice in
domeniul e-educalie, e-incluziune, e-sanatate qi e-culturi - SECTIUNEA E-EDUCATIE,

Luind in considerare prevederile Ordinului nr. ll86 din 19.10.2020 pentru modificarea qi

completarea Chidului Solicitantului af'erent Acliunii 2.3.3 - ImbundtAlirea conlinutului digital 5i a

infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educalie, e-incluziune, e-sanitate qi e-culturd -
SECTIUNEA E-EDUCATIE. Axa prioritard 2 - Tehnologia [nformaliei qi Comunicaliilor (TIC) pentru
o economie digitala competitiva, Prioritatea de investilii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-
guvernare. e-invetare, e-incluziune, e-culturi, e-sAnatate, Obiectiv specitic OS2.4 - "Cre;terea gradului
de utilizare a Internetului", Programul Operalional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin ordinul
ministrului tbndurilor europene nr.2397 / 201 8, cu modiflcdrile ulterioare,

Jinind cont de prevederile Ordonanlei de urgenlS a Guvernului nr. lMl2020 privind unele
misuri pentru alocarea de tbnduri externe nerambursabile necesare desfdquririi in condiliile de pre-
ven(ie a activitalilor didactice aferente anului gcolar/universitar 702012021 in contextul riscului de in-
l-ec1ie cu coronavirus SARS-CoV-2

In temeiul prevederile art. 129. l3.lalin (l) lit. a), alin (4), art. 135, art. 136, alin. (l). art. 137,

an. 139 alin. (30) lit. a) si an. 196 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ

propun primarului municipiului Blaj initierea unui proiect de hotarare prin care Consiliul Local Blaj
aproba:

-cerereadefinantare,,lmbundtdliredinJmstructuriiTlCust'olilortlinMunicipiulBlaj",in
vederea tinanllrii acesteia in cadrul apelului de proiecte pentru Programul Operalional Competir ivitate,
Axa prioritare 2 - Tehnologia Informaliei gi Comunicaliilor (TIC) pentru o economie digitaltr
competitiva, Prioritatea de investi[ii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC pentru e-guvernare. e-lnv51are,
e-incluziune, e-culturi, e-sanatate, Obiectiv Specitic OS 2.,1 - Cregterea gradului de utilizare a
Internetului, Acliunea 2.3.3 - imbunititirea continutului digital qi a infrastructurii TIC sistemice in
domeniul e-educa.tie, e-incluziune, e-s5nAtate $i e-culturd - SECTIUNEA E-EDUCATIE

- Se aprobd valoarea totali a proiectului ,,Lnbundtdlireu infrustruturii TIC u .yctlilor din

Munitipiul Blaj", in cuantum de 6.39).576,25 lei (inclusiv T.VA.), din care valoarea totall eligibilA
6.368.776,25 lei qi valoarea totald neeligibilA de 23.800,00 lei.

- Se aprobA contribu(ia proprie in proiect a sumei de 23.800,00 lei, reprezentind achitarea

-l

L],A.T, I]LAJ - CONSILIUT- LoCAL
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tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat $i contributia proprie de 27o din valoarea eligibil6 a
proiectului, in cuantum de 127.375,53 lei, reprezentind cofinantarea proiectului ,,imbundtdliku
infrastructurii TIC u scolilor din Municiltiul Bluj".

Sc't Birou lnvest it ii.

SARATEAN M LA

hl



I.I,A,I I]I.,\J , CoNSILIUL LoCAL
Prilla I 8.18 nr. I6. crxj 515-100. ludetul.Alhx

lel: 01513 -7 I 0l I 0: llx: 0l-5ti-7 l(X)l{
c-nrill lr prirnl flchlx!@ rcniil.ro

Nr. 37560 / 10. 11.2020

EXPT]NT]R[, I)Ii NIOTIvT]

Subsemnatul Saratean Mihaila, in calitate de sef Birou Investitii, tundamentez raportul de

specialitate prin :

- Prevederile Ghidului specitic aferent apelului de proiecte pentru Programul Operalional
Competitivitate, Axa prioritari 2 - Tehnologia Intbrmaliei 9i Comunicaliilor (TIC) penrru o
economie digitali competitiva. Prioritatea de investilii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC
pentru e-guvernare, e-invilare, e-incluziune, e-cultura, e-sAnetate, Obiectiv Specific OS 2.4
- Cregterea gradului de utilizare a Internetului, Acliunea 2.3.3 - lmbun[tatirea continutului
digital gi a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sAnatate $i e-

culturd - SECTIUNEA E-EDUCATIE.

prevederile Ordinului nr. ll86 din 19.10.2020 pentru modificarea 9i completarea Ghidului
Solicitantului at'erent Acliunii 2.3.3 - ImbunAtAlirea conlinutului digital qi a infiastructurii
TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sinitate 5i e-cultur6 - SECTIUNEA
E-EDUCATIE, Axa prioritar6 2 - Tehnologia Informaliei gi Comunicaliilor (TlC) pentru o
economie digitali competitiva, Priori(atea de investilii 2c. - Consolidarea aplicaliilor TIC
pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-culturtr, e-senitate. Obiectiv specitic OS2.4 -
"Cre$terea gradului de utilizare a Internetului", Programul Operalional Competitivitate
2014-2020, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2397 / 2018. cu

moditlcArile ulterioare.

prevederile Ordonanlei de urgenta a Cuvernului nr. 11412020 privind unele misuri pentru

alocarea de lbnduri externe nerambursabile necesare desfAguririi in condiliile de prevenlie a
activite(ilor didactice aferente anului gcolar/u n iversitar 202012021 in contextul riscului de

inf'ec1ie cu coronavirus SARS-CoV-2

in temeiul prevederilor (prevederile art. 129. 134 alin (l)lit. a), alin (4), art. 135. art. 136,

alin. (l), an. 137, an. 139 alin. (30) lit. a) si art. 196 din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ

Sel Birou lnvest itii
Saratean Mi

lll

ila

r-l


