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        H O T A R A R E A nr. 69 
  Din 27.11.2020    
  

 
privind aprobarea Proiectului cu titlul „Asigurarea accesului elevilor si cadrelor didactice 

din Orasul Rupea la procesul de invatare in mediul on-line” aferent actiunii 2.3.3.- 

imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-

incluziune, e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E- EDUCATIE , Axa prioritara 2 – 

Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, 

Prioritatea de Investitii 2c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-

incluziune, e-cultura, e-sanatate , Obiectiv specific OS2.4- ”Cresterea Gradului de utilizare 

a Internetului ”, Programul Operational Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinul 

Ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018 

 
Consiliul local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica  ordinara  la data de 27.11.2020 
 
 Avand in vedere  raportul de aprobare  a primarului precum si raportul de specialitate 
al Secretarului General UAT  oras Rupea prin care se solicita aprobarea, in vederea depunerii  
cererii de finantare  pentru Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului elevilor si cadrelor 

didactice din Orasul Rupea la procesul de invatare in mediul on-line” aferent actiunii 
2.3.3.- imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-
educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E- EDUCATIE , Axa prioritara 
2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, 
Prioritatea de Investitii 2c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-
incluziune, e-cultura, e-sanatate , Obiectiv specific OS2.4- ”Cresterea Gradului de utilizare a 
Internetului ”, Programul Operational Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinul 
Ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018, precum si imputernicirea Domnului primar al 
orasului Rupea, pentru semnarea contractului de finantare , in calitate de reprezentant legal,  
 
 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit. b , alin 4 lit f precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

 

H O T  A R A S T E : 

 

 
Art.1. – Se aproba  Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului elevilor si cadrelor didactice 

din Orasul Rupea la procesul de invatare in mediul on-line” aferent actiunii 2.3.3.- 
imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-
incluziune, e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E- EDUCATIE , Axa prioritara 2 – 
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Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, 
Prioritatea de Investitii 2c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-
incluziune, e-cultura, e-sanatate , Obiectiv specific OS2.4- ”Cresterea Gradului de utilizare a 
Internetului ”, Programul Operational Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinul 
Ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018 
 
Valoare totala proiect: 2,174,019.57 
Valoare eligibila proiect: 2,161,764.57 
Cofinantare proiect: 43,235.34 (2%) 
Valoare neeligibila proiect: 12,255.00 
 

Art. 2. – Se imputerniceste  Primarul orasului Rupea, domnul Opris Alexandru, ca, in calitate 
de reprezentant legal al UAT oras Rupea sa semneze  toate documentele necesare , precum si 
contractul de finantare in numele UAT oras Rupea, pentru proiectul „Asigurarea accesului 

elevilor si cadrelor didactice din Orasul Rupea la procesul de invatare in mediul on-

line” 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    
Cruceriu Constantin                                                                  Secretar General U.A.T.  

                 jr. Ioana Madalina Roman     
 

 

 

 
 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 
Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  15 0 15 - - 
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    RAPORT DE APROBARE  
 Referitor-   Proiect cu titlul „Asigurarea accesului elevilor si cadrelor didactice din 

Orasul Rupea la procesul de invatare in mediul on-line”  
 

 
 In conformitate cu prevederile art. 136 alin 8 lit a din  ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative 
  Avand in Vedere Raportul de Specialitate al Secretarului General al orasului Rupea ,  
Propun spre aprobare   Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului elevilor si cadrelor 

didactice din Orasul Rupea la procesul de invatare in mediul on-line” aferent actiunii 
2.3.3.- imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-
educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E- EDUCATIE , Axa prioritara 
2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, 
Prioritatea de Investitii 2c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-
incluziune, e-cultura, e-sanatate , Obiectiv specific OS2.4- ”Cresterea Gradului de utilizare a 
Internetului ”, Programul Operational Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinul 
Ministrului fondurilor europene nr. 2397/2018 
 
Valoare totala proiect: 2,174,019.57 
Valoare eligibila proiect: 2,161,764.57 
Cofinantare proiect: 43,235.34 (2%) 
Valoare neeligibila proiect: 12,255.00 
 
  

In temeiul.art. 129 alin.2 lit. b , alin 4 lit f precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative 
propunem adotarea unei hotarari prin care sa sa aprobe acest proiect , in vederea obtinerii 
finantarii.  

 

    PRIMAR ,  

    ing. Opris Alexandru  

 
 

 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro


                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

     RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Referitor-   Proiect cu titlul „Asigurarea accesului elevilor si cadrelor didactice din Orasul 
Rupea la procesul de invatare in mediul on-line” aferent actiunii 2.3.3.- imbunatatirea 
continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-
sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E- EDUCATIE , Axa prioritara 2 – Tehnologia 
Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de 
Investitii 2c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-
cultura, e-sanatate , Obiectiv specific OS2.4- ”Cresterea Gradului de utilizare a Internetului ”, 
Programul Operational Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului 
fondurilor europene nr. 2397/2018 
 

Avand in vedere necesitatea gasirii unei solutii pentru ca elevii din unitatile de 
invatamant din orasul Rupea , sa aiba acces la mediul de invatare on-line, in contextul 
pandemiei existente, precum si faptul ca multi dintre acestia nu dispun de mijloace financiare 
pentru a desfasura in bune conditii invatarea in mediul On line  
 Tinand cont ca dotarile unitatilor de invatamant din orasul Rupea sunt destul de 
precare, iar scolile nu sunt pregatite suficient pentru sistem de predare on line  propun spre 
aprobare Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului elevilor si cadrelor didactice din Orasul 
Rupea la procesul de invatare in mediul on-line” aferent actiunii 2.3.3.- imbunatatirea 
continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-
sanatate si e-cultura – SECTIUNEA E- EDUCATIE , Axa prioritara 2 – Tehnologia 
Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva, Prioritatea de 
Investitii 2c.- Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatare, e-incluziune, e-
cultura, e-sanatate , Obiectiv specific OS2.4- ”Cresterea Gradului de utilizare a Internetului ”, 
Programul Operational Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului 
fondurilor europene nr. 2397/2018 
 
Valoare totala proiect: 2,174,019.57 
Valoare eligibila proiect: 2,161,764.57 
Cofinantare proiect: 43,235.34 (2%) 
Valoare neeligibila proiect: 12,255.00 
Conform anexei si bugetului atasat . 
 
 

 

http://www.primariarupea.ro/
http://www.rupeaturistica.ro/
mailto:contact@primariarupea.ro


                                ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BRAŞOV 
                                                 U.A.T. ORAŞUL RUPEA 
                                     Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500 
                                  Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788 
               www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro  
            mail: contact@primariarupea.ro 

 
 
 
    SECRETAR General  

           Ioana Madalina Roman 
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