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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.405/09.12.2020 privind 

aprobarea depunerii proiectului „Elevii giurgiuveni învață și online -EGI-ON” 
pentru finanțare prin Programul Operaţional Competivitate 2014-2020,  

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU  
întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.2.058/17.01.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Programe Europene, înregistrat la 
nr.2.096/17.01.2022; 
        - solicitarea de clarificări nr.1 a Organismului Intermediar pentru Promovarea 
Societății Informaționale; 
        - Hotărârea Consiliului Local nr.405/09.12.2020 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Elevii giurgiuveni învață și online -EGI-ON” pentru finanțare prin Programul 
Operaţional Competivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor (TIC); 
         - Programul Operaţional Competivitate 2014-2020,  Axa prioritară 2 – Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea 
de investiții 2c – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-
incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de 
utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistematice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-
cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE; 
        - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină; 
        - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
        - prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        - prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare. 
        În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2), lit.„b”, alin.(7), art.139, alin.(1) și art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art.I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.405/09.12.2020 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Elevii giurgiuveni învață și online -EGI-ON” pentru 
finanțare prin Programul Operaţional Competivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – 
Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), se modifică și va avea următorul 
conținut: 



 
 

 

2 

2 

         „Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 13.005.757,89 
lei din care: valoarea eligibilă în cuantum de 12.673.968,39 lei, din care valoarea 
nerambursabilă: 12.420.489,01 lei, contribuție proprie eligibilă: 253.479,38 lei, 
valoare neeligibilă: 331.789,50 lei.” 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Economice şi Direcţiei Programe Europene din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
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