
 
   

 
  

                                         PROIECT 
Nr. 1270 din 14.03.2023 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie 
promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a 

deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din 
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta 

 
 
Consiliul Local al comunei Bălăceana, 
Având în vedere: 

1. Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana înregistrat la nr. 1269 din 

14.03.2023; 

2. Raportul de specialitate al secretarului general din cadrul Primăriei comunei Bălăceana,  

înregistrat la nr.................; 

3. Raportul  de avizare al comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 

activități social-culturale, culte, protecție copii, sport și turism, înregistrat cu nr. 

...................... 

4. Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 

aferente apelului de proiecte Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a 

competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția I17. Scheme de 

finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, din 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat prin Ordinul nr. 

21791/2022 al Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d) și e), alin. (7), lit. a) și d) şi alin. (9), lit. a) și c), 

art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie 

promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni 

hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 



 

 

 

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, în 

cuantum de 12.233.116,63 lei, inclusiv TVA. 

Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, aferente Bibliotecii Comunale Bălăceana se vor 

asigura din bugetul propriu al comunei Bălăceana. 

Art.4. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Suceava (în calitate de Lider) 

și UAT comuna Bălăceana, județul Suceava, împuternicindu-se primarul comunei Bălăceana, domnul 

Constantin-Octavian COJOCARIU, pentru semnarea acestuia, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Suceava (în calitate de Lider de 

proiect/parteneriat) să semneze în numele și pe seama comunei Bălăceana, județul Suceava, cererea de 

finanțare a proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, cu toate anexele acesteia, a tuturor 

documentelor aferente proiectului și să reprezinte comuna Bălăceana în relația cu Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. 

Art.6. Primarul comunei Bălăceana, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Suceava, Primarului 

comunei Bălăceana, Consiliului Județean Suceava și persoanelor interesate. 

 
 

I N I Ţ I A T O R,  

Primar- Constantin-Octavian COJOCARIU  

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al  comunei  Bălăceana– Elena BEŞA  

 

 

 

 

 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 
Nicolae ANECHITEI 



 

 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 
P R I M A R 

Nr.1269 DIN 14.03.2023 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, 
care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru 

biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 
Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor 

legate de acesta 
 

 
Stimați consilieri, 
La inițierea acestui proiect am avut în vedere: 

Adresa Consiliului Județean Suceava, înregistrată la nr. 5723 din 28.02.2023 prin care ni se 

comunică faptul că: 

Consiliul Județean Suceava, împreună cu Biblioteca Bucovinei ,,I.G. Sbiera” Suceava 

intenționează să depună prin PNRR/2022, Componenta 7 Transformare digitală, Operațiunea D, 

Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea internetului, Investiția I17 Scheme de finanțare pentru 

biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, proiectul ,,Biblioteca – hub 

digital pentru educație”.  

Participarea la acest proiect fiind finanțat din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de 

stat, nu implică niciun cost pentru instituția noastră, cheltuielile fiind 100% eligibile prin programul 

PNRR.  

Obiectivele specifice ale apelului de proiecte sunt următoarele: 

1. Renovare/modernizare (inclusive extindere) pentru minim 3 biblioteci rurale, municipale 

(inclusive județene) sau orășenești și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice, pentru a fi 

transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale. Din cele 3 biblioteci este 

obligatoriu ca minim 1 să fie din zona rurală. 

2. Achiziție/modernizare echipamente informatice pentru minim 26 bliblioteci. Din cele 26 

biblioteci este obligatoriu ca minim 8 să fie din zona rurală. 

3. Dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în 

domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digital și educația antreprenorială 

digitală, ale unui nr. de 2500 de cetățeni din comunități defavorizate. 

 Pentru continuarea demersurilor și înscrierea în cadrul proiectului mai sus menționat, este 

necesară aprobarea acordului de parteneriat între UAT comuna Bălăceana și Consiliul Județean Suceava.    

Cu argumentele de mai sus, supun aprobării Consiliului Local prezentul proiectul de hotărâre.  

PRIMAR, Constantin-Octavian COJOCARIU 
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