
 
   ROMANIA 
JUDETUL GALATI    
COMUNA OANCEA                                                 
CONSILIUL LOCAL   
 

H O T Ă R Â R E A nr. 16 
din 31 martie 2021 

 
privind: asigurarea cheltuielilor necesare în vederea achiziționării serviciilor de 
internet – abonament pentru cadrele didactice și elevii Școlii Gimnaziale Vasile 
Șeicaru Oancea în vederea desfășurării procesului educațional în mediul on-line. 
 
Initiator: Chiriloaie Victor primarul comunei Oancea, județul Galati;  
Numarul si data depunerii proiectului : 836/19.03.2021 
         Consiliul local al comunei Oancea, judetul Galati, intrunit in ședinta ordinară din 
31.03.2021; 
         Având in vedere referatul de aprobare a initiatorului nr.836 din 19.03.2021. 
         Având in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 

aparatul de specialitate al primarului nr. 837 din 19.03.2021 ; 
           Având in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 privind 
activitate economico-financiară, activități social culturale, culte, juridică și de 
disciplină ; 
           Având in vedere prevederile : 
          - Ordinul nr.4135/2020 privind aprobarea Instrucţiunii pentru crearea şi/sau 
întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line; 
          -  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
           -  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu HG. nr. 395/2016 de aprobare a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ 
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
           - art.3 lit. c), d), e), f), din  Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           - art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificarile si completarile ulterioare ; 
             In baza art.196 alin.1 lit.(a)  din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
             Art.1  Se aprobă achiziționarea serviciilor de internet – abonament lunar 5 GB 
trafic național inclus (28,69 lei) pentru 100 cartele SIM cu tablete necesare desfășurării 



procesului educațional în mediul on-line de către cadrele didactice și elevii Școlii 
Gimnaziale Vasile Șeicaru Oancea . 
            Art.2 Sumele necesare pentru plata abonamentului se vor asigura din bugetul 
local al comunei Oancea, județul Galați. 
            Art.3 Cartelele SIM cu tablete vor fi predate pe bază de proces verbal de 
predare/primire către fiecare reprezentant legal al elevului, pentru cadre didactice 
unității de învățământ și vor fi folosite strict pentru procesul didactic, 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. La sfârșitul ciclului de studiu, cartelele SIM cu tablete vor fi restituite 
primăriei.  
            Art.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 
comunei Victor Chiriloaie  prin compartimentul de specialitate, iar comunicarea către 
Prefectul Județului Galați și afișare va fi asigurată de secretar general Elisabeta Dima. 
 
 
            Președinte  de ședință,                                 Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                                                Secretar general, 

 
                 Avădanei Pericle.                                                  Dima Elisabeta 
 
 
 
 
 
Oancea – 31 martie 2021 
 

Total consilieri ce compun Consiliul local  =   10   consilieri 
Total consilieri prezenţi  la şedinţă         =     10    consilieri 
Au votat”pentru”10 , Au votat”impotriva”…0…, Abţineri ...0...  

 


