
 
 
 

ROMANIA                        

JUDEȚUL GORJ                                          

COMUNA BERLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 14 din 17.02.2023 

pentru aprobare a proiectului ”  otarea cu  obilier   ateriale didactice  i ec ipa ente 

di itale  n cadrul  colii  i na iale  i ule ti”  i a c eltuielilor le ate de proiect 

 

 

 Consiliul Local al comunei Berlești, județul Gorj;  

 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 945/15.02.2023 întocmit de Primarul comunei Berlești, ca 

instrument de prezentare și motivare;  

- Raportul de specialitate nr.946/15.02.2023 al Compartimentului financiar contabil la 

Proiectul de hotărâre;  

- Avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 

liniștii publice, a drepturilor cetățenești;  

- Avizul Comisiei pentru activități economico – financiare, amenajarea teritoriului și 

urbanism, gospodărie comunală, protecția mediului și turism; 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, 

muncă și protecție socială, protecție copii tineret și sport; 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și alin. (4) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat de Consiliul UE, Pilonul 

  . Politici pentru noua generație, Componenta C15  Educație;  

- Ghidul solicitantului privind apelul de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./ 

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ 

preuniversitar și a unităților conexe gestionat de Ministerul Educației, în calitate de coordonator de 

reforme și investiții finanțate prin PNRR, aprobat prin ordinul de ministru nr. 6.423/19.12.2022; 

- Avizul favorabil emis de I.S.J. Gorj transmis cu adresa nr.27931/20.01.2023, la Analiza de 

nevoi privind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în cadrul  colii 

Gimnaziale Lihulești. 

 n temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin. (l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului Românei nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 

ulterioare  

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART 1. Se aprobă proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente 

digitale în cadrul  colii Gimnaziale Lihulești” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul 

Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 – Educație,  Pilonul   - Politici pentru 

noua generație. 
 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului  „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale în cadrul  colii Gimnaziale Lihulești” , în cuantum de 619299,35 lei inclusiv 

TVA. 
 



 
 
 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 0 (zero) lei reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 
 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale in cadrul  colii 

Gimnaziale Lihulești” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 

bugetul local. 

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
 

ART 6. Se împuternicește domnul Berlescu  ulian, să semneze toate actele necesare şi 

contractul de finanţare în numele şi pe seama comunei Berlești, județul Gorj.   
 

ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Berlești, în 

vederea ducerii sale la îndeplinire: 

Primarului comunei Berlești, domnul  ulian BERLESCU;  

 nstituției Prefectului – Județul Gorj;  

 colii Gimnaziale Lihulești.  
 

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 

comunei Berlești şi publicare pe site-ul propriu www.primariaberlesti.ro 

 

Adoptată astăzi, 17 februarie 2023  în şedinţa extraordinară a consiliului local convocată de 

îndată, cu 9 voturi pentru,  0  voturi  împotrivă, _0_ abţineri, exprimate din totalul de 9 consilieri 

prezenţi la şedinţă şi  din totalul celor 11 consilieri în funcţie.  

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

   Maria DUMITRAȘCU                                                                    Secretarul general comunei  

                                                                 Eu en AR E ANU 

 

 

http://www.primariaberlesti.ro/

