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  HOTĂRÂREA
Nr. 123 din  30.04.2020

Privind aprobarea achiziționării unui număr de 80 de tablete pentru desfășurarea online a cursurilor din
învățământul preuniversitar.

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020 
Având în vedere:

      -   Cererea Liceului  Tehnologic Traian Vuia din Tăuții  Măgherăuș,  nr.  495/29.04.2020, înregistrată  la
Primăria Orașului Tăuții Măgherăuș cu nr. 4851 din 29.04.2020,       

-  Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil  nr. 4773/27.04.2020 ,   
-   În baza prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat  pe anul 2020, Legii nr. 6/2020 a bugetului
asigurarilor  de stat  pe anul 2020, a prevederilor  HCL nr.3/2020 a Consiliului  Local Tautii  Magheraus,
pentru aprobarea bugetului local pe anul 2020,
 - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Decretul  nr. 240 din 14
aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României precum și Ordonanțele Militare 1-
10/2020,  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de
urgență,

          Având în vedere prevederile art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b, alin 4 lit. a din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea unui număr de 80 de tablete și a abonamentelor la internet pentru acestea, în
vederea  desfășurării  online  a  cursurilor  din  învățământul  preuniversitar,  în  contextul  manifestării  epidemiei
generate de coronavirusul "COVID - 19".

Art.2.  Tabletele  se  vor  acorda  cu  titlu  de  împrumut  și  vor  fi  transmisibile  copiilor  care  nu  au  posibilități
financiare, pe bază de anchetă socială.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinirea de îndată a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Tăuţii-
Măgherăuş, dl Anton Ardelean prin Compartimentul Achiziții, Serviciul de Asistență Socială și Directorul
Liceului Tehnologic «Traian Vuia».

Art.4.   Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Maramures;
- Primarul orasului Tautii Magheraus;
- Directorul Liceului Tehnologic «Traian Vuia»,
- Compartimentul Achiziții;
- Serviciul Financiar-Contabil,
- Serviciul de Aistență Socială,
- Se face publică prin afişare.

                                                                 Presedinte de ședință
                                                                Gherasim Călin-Ioan         

            
                                                 

                                                                                                          Contrasemneaza SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                                   Bindila Calin Ioan 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate.
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