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PROIECT de HOTARARE nr. 10 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de 

învățământ preuniversitar – Școala Gimnazială Braniștea” 
 
 MARIN Ion, Primarul Comunei Braniștea, având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1049/21.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiții ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar – Școala Gimnazială 
Braniștea”; 

- Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul VI. Politici pentru noua generație 
Componenta C 15: Educație – Reforma 5. Adoptarea calendarului legislative pentru 
digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice 
digitale pentru unitățile de învățământ, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislative pentru a 
asigura standardele ecologice de proiectare, constructive si dotare in sistemul de 
învățământ preuniversitar, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasa 
preuniversitare si laboratoarele/atelierele școlare, Sali de sport; 

- cererea de finanțare nr. F-PNRR-Dotari-2023-0034; 
- raportul Compartimentului de specialitate nr. 1050/21.03.2023; 
- avizele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Braniştea; 
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările 

ulterioare si Normele metodologice aplicabile, conform HG nr. 395/2016, cu modificările si 
completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, litera b, alin 4, litera d, art. 139 alin 1, art. 196 
alin 1, lit. a, b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar – Școala 
Gimnazială Braniștea”: 
 

Indicatori economici: 
Valoare proiect: 680.673,50 lei fără TVA / 129.327,96 lei TVA / 810.001,46 lei cu TVA. 
Din care: 
- Valoare eligibila PNRR fără TVA lei: 565.673,50; 
- TVA eligibila lei: 107.477,96; 
- Total eligibil lei: 673.151,46; 
- Buget local: 136.850,00 lei: 
§ servicii consultanta depunere cerere  de finanțare: 35.000 lei fără TVA / 41.650 lei cu TVA; 
§ servicii pentru organizarea procedurilor de achiziție publica: 30.000 lei fără TVA / 35.700 lei cu TVA; 
§ servicii consultanta in management: 45.000 lei fără TVA / 53.550 lei cu TVA; 
§ servici de informare si publicitate: 5.000 lei fără TVA / 5.950 lei cu TVA 

 
 



 
Indicatori tehnici: 

Ø I9 Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități 
conexe, dotate cu echipamente – 1 unitate; 

Ø I9 Nr. săli de clasă/spatii pentru activități extrașcolare din unități de învățământ preuniversitar 
si unități conexe, dotate cu echipamente pentru organizarea în mediul virtual – 10 unități; 

Ø I11 Nr. săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive din unități de învățământ 
preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial, si laborator informatica) dotate cu mobilier -  11 
unități; 

Ø I11- Nr. cabinete școlare (Cabinet de limba si comunicare) dotat cu mobilier, material didactic si 
echipament digital: 1 unitate 

 

Proiectul își propune digitalizarea si îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Scolii 
Gimnaziale Braniştea prin: 

ü dotarea unui laborator de informatica din unitatea de învățământ la nivel gimnazial; 
ü echipamente TIC pentru organizarea in mediul virtual pentru sălile de clasa la nivel preșcolar, 

primar si gimnazial; 
ü dotarea cu mobilier pentru sălile de clasa la nivel preșcolar, primar, gimnazial si laborator 

informatica; 
ü dotarea cu mobilier specific si materiale specifice, inclusiv echipamente digitale pentru 

cabinetul şcolar ( cabinet limba si comunicare); 
 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va ocupa primarul Comunei Braniştea. 
 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va înainta Instituției Prefectului - județului Mehedinți, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniştea, județul Mehedinți și va fi afișată la 
avizierul instituției, precum și pe site-ul instituției www.clbranistea.ro. 
 

 21.03.2023 
 
 
 
 

                  Inițiator                                                             Avizat de legalitate,       
        Primar,                                            Secretar General UAT Braniștea,       
                                                                                                              Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ” DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI 
ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATII DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR 

SCOALA GIMNAZIALĂ BRANISTEA” 
 
 
Având în vedere:  
- Proiectul isi propune digitalizarea si imbunatatirea infrastructurii educationale a Scolii Gimnaziale 
Branistea prin: 

ü dotarea unui laborator de informatica din unitatea de invatamant la nivel gimnazial; 
ü echipamente TIC pentru organizarea in mediul virtual pentru salile de clasa la nivel prescolar, 

primar si gimnazial; 
ü dotarea cu mobilier pentru salile de clasa la nivel prescolar, primar, gimnazial si laborator 

informatica; 
ü dotarea cu mobilier specific si materiale specifice, inclusiv echipamente digitale pentru 

cabinetul scolar ( cabinet limba si comunicare);. 
 
Indicatori economici: 
Valoare proiect: 680.673,50 lei fara TVA/ 129.327,96 lei TVA/ 810.001,46 lei cu TVA. 
Din care: 
-Valoare eligibila PNRR fara TVA lei: 565.673,50; 
-TVA eligibila lei: 107.477,96; 
-Total eligibil lei: 673.151,46; 
-Buget local: 136.850,00 lei: 

• servicii consultanta depunere cerere  de finantare: 35.000lei fara TVA/41.650 lei cu TVA; 
• servicii pentru organizarea procedurilor de achizitie publica: 30.000 lei fara TVA/35.700 lei cu 

TVA; 
• servicii consultanta in management: 45.000 lei fara TVA/53.550 lei cu TVA; 
• servici de informare si publicitate: 5.000 lei fara TVA/5.950 lei cu TVA. 

 
 
Indicatori tehnici: 

• I9 Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități 
conexe, dotate cu echipamente – 1 unitate; 

• I9 Nr. săli de clasă/spatii pentru activități extrașcolare din unități de învățământ preuniversitar 
si unități conexe, dotate cu echipamente pentru organizarea în mediul virtual – 10 unitati; 

• I11 Nr. săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive din unități de învățământ 
preuniversitar (prescolar, primar, gimnazial, si laborator informatica) dotate cu mobilier -  11 
unitati; 

• I11- Nr. cabinete școlare (Cabinet de limba si comunicare) dotat cu mobilier, material didactic si 
echipament digital: 1 unitate. 

 
- prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 
”Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura 



integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și 
externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către 
autoritățile deliberative.”;  
- prevederile art. 129, alin. 4, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”În exercitarea 
atribuțiilor consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru 
lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” ;  
- prevederile art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”În exercitarea 
atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz” ;  
Față de considerentele menționate mai sus 
- Coroborat cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare si Normele metodologice aplicabile, conform HG. nr.395/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
 

SUPUN SPRE APROBARE 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții” 
DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A 
UNITATII DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SCOALA GIMNAZIALĂ BRANISTEA”. 
 
 
 

Primar, 
 I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La Proiectul de Hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ” DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE 
DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATII DE INVATAMANT 

PREUNIVERSITAR 
SCOALA GIMNAZIALĂ BRANISTEA” 

 
 
Având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr.  1049 /21.03.2023 prin care se justifică 
valoarea obiectivului de investiții, indicatorii tehnico-economici, necesitatea și oportunitatea 
obiectivului de investiții ” DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI 
ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATII DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SCOALA 
GIMNAZIALĂ BRANISTEA”;  
- prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată 
”Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura 
integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și 
externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către 
autoritățile deliberative.”;  
- prevederile art. 129, alin. 4, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”În exercitarea 
atribuțiilor consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru 
lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii” ;  
- prevederile art. 139, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ”În exercitarea 
atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz” ; 
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si 
Normele metodologice aplicabile, conform HG. nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 
Indicatori economici: 
Valoare proiect: 680.673,50 lei fara TVA/ 129.327,96 lei TVA/ 810.001,46 lei cu TVA. 
Din care: 
-Valoare eligibila PNRR fara TVA lei: 565.673,50; 
-TVA eligibila lei: 107.477,96; 
-Total eligibil lei: 673.151,46; 
-Buget local: 136.850,00 lei: 

• servicii consultanta depunere cerere  de finantare: 35.000lei fara TVA/41.650 lei cu TVA; 
• servicii pentru organizarea procedurilor de achizitie publica: 30.000 lei fara TVA/35.700 lei cu 

TVA; 
• servicii consultanta in management: 45.000 lei fara TVA/53.550 lei cu TVA; 
• servici de informare si publicitate: 5.000 lei fara TVA/5.950 lei cu TVA. 

 
 
Indicatori tehnici: 

• I9 Nr. laboratoare de informatică din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal, unități 
conexe, dotate cu echipamente – 1 unitate; 

• I9 Nr. săli de clasă/spatii pentru activități extrașcolare din unități de învățământ preuniversitar 
si unități conexe, dotate cu echipamente pentru organizarea în mediul virtual – 10 unitati; 



• I11 Nr. săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive din unități de învățământ 
preuniversitar (prescolar, primar, gimnazial, si laborator informatica) dotate cu mobilier -  11 
unitati; 

• I11- Nr. cabinete școlare (Cabinet de limba si comunicare) dotat cu mobilier, material didactic si 
echipament digital: 1 unitate. 

 
  
 
 În temeiul prevederilor art. 136, alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ” DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI 
ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATII DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SCOALA 
GIMNAZIALĂ BRANISTEA”. 
  
  
 
 
 

Compartiment Financiar-Contabil 
 

NEAGOE CĂTĂLIN-CRISTIAN 
 


