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PROIECT
AVIZEAZA
pentru legalitate
SECRETAR,
Gheorghe Floricica
HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale
„Servicii Publice Informatizate în vederea înbunătăţirii procesului de învăţământ – Platforma eEducaţie în Administraţia Şcolilor Sector 6”
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Ţinând seama de Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Scolilor Sector 6;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere Ordinul nr. 2241 / 2008 art. 1, 2 şi 3 pentru aprobarea listelor de cheltuieli
eligibile, H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a
instrumentelor structurale, H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, O.U.G. nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergentă, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al
ministrului finanţelor publice nr. 712 din 29.01.2009 / 634 din 03.04.2009 privind aprobarea
cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice" şi Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ teritoriale judeţene şi
locale;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul si depunerea acestuia la Agentia de Management a Programului
Operational Sectorial
„Cresterea Competivitatii Economice”, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea
informatiei si comunicatiei pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2.
„Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 3.2.3. „Susţinerea
implementarii de aplicatii de e-Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este
necesar”, a proiectului privind finantarea din fonduri structurale „Servicii Publice Informatizate in
vederea înbunătăţirii procesului de învăţământ – Platforma e-Educatie in Administratia Scolilor
Sector 6”.
Art.2. Se aproba studiul de fezabilitate si cheltuielile legate de proiect ce constituie Anexa la
prezenta hotarare.
Art. 3. Se aprobă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 5.959.955,54 lei,
în cuantum de 99.989,52 lei. Sumele aferente acestei cofinanţări vor fi incluse în bugetul pe 2010 al
Consiliului Local Sector 6. Consiliul Local se angajează să asigure fluxul financiar şi sumele
necesare între momentul demarării proiectului şi aprobarea primelor deconturi de către Autoritatea de
Management.
Art.4. Administraţia Şcolilor Sector 6 va gestiona implementarea proiectului în colaborare cu
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Sector 6.

Art. 5. Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 si Directia Economica din
Primaria Sector 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

PRIMARUL SECTORULUI 6

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul îşi propune implementarea unei soluţii de e-Educatie în
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6.
Mai concret, deşi multe instituţii de învăţământ din Sectorul 6 folosesc
sisteme informatice, precum şi modalităţi de accesare a diferitelor biblioteci
electronice de pe internet în scopul informării, necesitatea unui sistem informatic
cu rol educaţional multiplu – academic, social, familial, civic care să fie accesibil
tuturor acestor instituţii de învăţământ, elevilor, profesorilor şi nu în ultimul
rând părinţilor, a devenit din ce în ce mai evidentă şi mai necesară.
Prezentul proiect confirmă necesitatea unui astfel de sistem informatic la
nivelul Secorului 6 prin creşterea nivelului de educaţie civică a elevilor prin
promovarea unei interacţiuni interşcolare şi interpersonal utilizând o platformă
software modernă sigură, centrală şi dinamică.
Având în vedere raportul de specialitate al Directorului Executiv al
Administraţiei Şcolilor Sector 6, considerăm necesară şi oportună promovarea
unui proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri
structurale „Servicii Publice Informatizate în vederea înbunătăţirii procesului de
invăţământ – Platforma e-Educatie în Administraţia Şcolilor Sector 6”.

PRIMAR,
CONSTANTIN CRISTIAN POTERAŞ

RAPORT SPECIALITATE

Având în vedere prevederile H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de
coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, H.G. nr. 759/2007 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, O.U.G. nr. 64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenta şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare supunem aprobarii prezentul proiect in scopul
obtinerii de fonduri structurale pentru realizarea obiectivului „Servicii Publice
Informatizate in vederea inbunatatirii procesului de invatamant – Platforma e-Educatie
in Administratia Scolilor Sector 6”.
Modelul ce doreste a fi implementat este acela al unei administratii publice
orientate spre deservirea elevilor, care sa sustina un schimb intensiv de informatii si
date intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6,
profesori, elevi, parinti si comunitatea locala.
Proiectul îşi propune implementarea unei solutii de e-Educatie in
invatamantul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6.
Mai concret desi multe institutii de invatamant din Sectorul 6 folosesc
sisteme informatice precum si modalitati de accesare a diferitelor biblioteci electronice
de pe internet in scopul informarii, necesitatea unui sistem informatic

cu rol

educational multiplu – academic social familial civic care sa fie accesibil tuturor
acestor institutii de invatamant, elevilor, profesorilor si nu in ultimul rand parintilor
acestora a devenit din ce in ce mai evidenta si mai necesara.
Prezentul proiect confirma necesitatea unui astfel de sistem informatic la
nivelul Secorului 6 prin

cresterea nivelului de educatie civica a elevilor prin

promovarea unei interactiuni interscolare si interpersonal utilizand o platform software
moderna sigura, centrala si dinamica.
Informatizarea institutilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza
Sectorului 6 este parte integranta a strategiei nationale pentru promovarea noii
economii si implementarea societatii informationale.
Principalul beneficiar al proiectului este Administraţia Şcolilor Sector 6, dar şi
elevii, parintii acestora si profesorii unitatilor de invatamant de pe raza Sectorului 6.
Consiliul Local Sector 6 este indreptatit a sprijini prezentul proiect si va
cofinanta cu suma de 2% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv cu suma de
99.989,52 lei avand in vedere importanta si necesitatea acestuia.
Consideram ca, asa cum este conceput prezentul proiect privind aprobarea
cofinantarii proiectului pe fonduri structurale „Servicii Publice Informatizate in
vederea inbunatatirii procesului de invatamant – Platforma e-Educatie in Administratia
Scolilor Sector 6”, intruneste toate conditiile de legalitate, oportunitate si necesitate,
drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul
proiect de hotarare.

Administratia Scolilor Sector 6
DIRECTOR EXECUTIV
CRISTIAN IONESCU

