
    

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 

 
	
Nr.			19/07.05.2020											

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea alocării unor sume  necesare  sprijinirii unităților de învățământ 

pentru completarea  dotării cu echipamente  informatice și pentru  conectarea la internet (tablete) în  
funcție de nevoile identificate  de   directorul   unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău . 

 
  

Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;    
        Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Poșta Câlnău, înregistrat sub nr. 61/07.05.2020, prin 
care se propune aprobarea alocării unor sume  necesare  sprijinirii unităților de învățământ, pentru 
completarea  dotării cu echipamente  informatice și pentru  conectarea la internet (tablete) în  funcție de 
nevoile identificate  de   directorul   unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău, care  vor fi 
distribuite elevilor   fara  posibilități materiale;  

- Raportul de specialitate nr.  62/07.05.2020 al Compartimentului de Achiziții publice  din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău; 

- Avizul  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău,  nr.63/07.05.2020; 
- În temeiul prevederilor prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  

        -  Prevederile art. 3, lit. c), d), e), f) şi q) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 
şi completările ulterioare;       

-  Prevederile Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;  
- Potrivit Cap. VII, art. 49 din Decretul nr. 195/2020 referitor la instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se 
suspendă. În acest context, într-o perioadă în care distanțarea socială se numără printre măsurile majore 
utilizate pentru combaterea pandemiei COVID-19, administrația publică locală comunei Poșta Câlnău și-
a propus să contribuie la crearea și asigurarea unui climat educațional favorabil   procesului instructiv-
educativ în mediul online, prin asigurarea resurselor financiare vizând optimizarea condițiilor materiale 
necesare susținerii acestuia; 

- Adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău nr.3146/23.04.2020 privind  necesitatea  sprijinirii 
unităților de învățământ  pentru completarea  dotării cu echipamente  informatice și pentru  conectarea la 
internet, in  funcție de nevoile identificate  de   directorii  unităților școlare;  

- Adresa înregistrată  cu  nr. 2720 /06.05.2020 a  Școlii Gimnaziale ”Constantin Ivănescu” comuna 
Poșta Câlnău; 

  În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a),  art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l),  precum ale art. 
243, alin. (l), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
Art. 1 — Se aprobă alocarea unor sume  necesare  sprijinirii unităților de învățământ, pentru 

completarea  dotării cu echipamente  informatice și pentru  conectarea la internet (tablete) în  funcție de 
nevoile identificate  de   directorul   unităților școlare situate pe raza U.A.T. Poșta Câlnău, care  vor fi 
distribuite elevilor   fara  posibilități materiale. 
 
 
 



Art. 2 — Sumele necesare prevăzute  la art. I vor fi utilizate din bugetul local al comunei Poșta 
Câlnău, județul  Buzău, capitolul 51.01.03  Administrație  publică. 
           Art. 3. (1) Tabletele şi cartelele de internet didactic vor fi predate pe bază de proces verbal de predare 
preluare unităţilor de învăţământ primar și gimnazial situate pe raza  comunei  Poșta Câlnău și  vor avea 
statutul de obiecte de inventar, la fel ca și manualele școlare.  
   (2) Tabletele şi cartelele de internet vor fi  folosite  strict pentru  procesul didactc și nu pentru 
alte  activități pentru a se încadra  în  abonamentul  lunar alocat,  fără a face cost suplimentar.  În cazul  
depășirii  abonamentului  lunar    alocat, costul va fi suportat de  reprezentantul legal al  elevului. 

        (3) Tabletele şi cartelele de internet, la finalul ciclului de studiu, vor fi restituite școlilor 
respective. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică și se comunică Primarului comunei Poșta Câlnău 
si Institutiei Prefectului Județul  Buzau  în conditiile și termenele prevăzute de lege. 
   POȘTA CÂLNĂU  
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