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 HOTĂRÂREA nr. 112/2020
 PRIVIND  APROBAREA PROIECTULUI, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

SI A BUGETULUI , AFERENTE PROIECTULUI
„Dotarea Școlii Gimnaziale Săsciori și a structurilor arondate cu echipamente de protecție și

containere sanitare pentru consolidarea capacității de reacție la criza sanitară”

        Consiliul Local al comunei Săsciori, județul Alba, întrunit în ședință-extraordinară- în data de
15 decembrie 2020;

Luând în considerare:
-Proiectul de hotărâre  PRIVIND  APROBAREA PROIECTULUI, A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI SI A BUGETULUI ,  AFERENTE PROIECTULUI „Dotarea Școlii
Gimnaziale Săsciori și a structurilor arondate cu echipamente de protecție și containere sanitare
pentru consolidarea capacității de reacție la criza sanitară”

- Referatul de aprobare intocmit de către iniţiatorul proiectului de hotărâre;
-Raportul de specialitate  întocmit de către d-na ing. DRĂGHICI DANIELA;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 -pentru agricultura, economico-

financiara, amenajarea teritoriului si urbanism;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 -pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția 

mediului și turism;
Având în vedere prevederile:

- Programul  Operațional  Infrastructură  Mare  2014-2020,  Axa  Prioritară  9
Protejarea  sănătății  populației  în  contextul  pandemiei  cauzate  de  COVID-19,
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19,  Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de
stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2;

- Ordinul  Ministrului  Fondurilor  Europene nr.  1184 din data  de 19.10.2020 pentru
aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru
consolidarea  capacității  unităților  de  învățământ  de  stat  în  vederea  gestionării
situației  de  pandemie  generată  de  virusul  SARS-COV-2,  Axa  Prioritară  (AP)  9
„Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID –
19”,  Obiectivul  Specific  (OS)  9.1  „Creșterea  capacității  de  gestionare  a  crizei
sanitare  COVID  –  19”  din  cadrul  Programului  Operațional  Infrastructură  Mare
(POIM), cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea  nr.273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare;
           În  temeiul  prevederilor   art.129 alin.2  lit.b),  art.139  alin.1,  art.196 alin.1,  lit.a)  din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Se aprobă proiectul cu titlul  „Dotarea Școlii Gimnaziale Săsciori și a structurilor
arondate cu echipamente de protecție și containere sanitare pentru consolidarea capacității de



reacție  la  criza  sanitară” ,  în  vederea  finanțării  acestuia  în  cadrul  Programului  Operațional
Infrastructură  Mare  2014-2020,  Axa  prioritară  9,  Obiectiv  specific  9.1,  apelul  de  proiecte  nr.
POIM/881/9/1/Consolidarea  capacităţii  unităților  de  învățământ  de  stat  în  vederea  gestionării
situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2. 

Art 2. Se aprobă bugetul proiectului, respectiv toate cheltuielile legate de proiectul cu titlul
„Dotarea Școlii Gimnaziale Săsciori și a structurilor arondate cu echipamente de protecție și
containere sanitare pentru consolidarea capacității de reacție la criza sanitară”, astfel:

- Valoarea totală a proiectului: 637.715,11 lei cu TVA

- Valoarea totală eligilă a proiectului: 560.365,11 lei cu TVA

- Valoarea totală neeligilă a proiectului: 77.350,00 cu TVA 

- Valoarea cofinanțării proprii la cheltuielile eligibile: 0,00 lei cu TVA

Art 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului  „Dotarea Școlii Gimnaziale
Săsciori  și  a  structurilor  arondate cu echipamente de protecție  și  containere sanitare pentru
consolidarea capacității de reacție la criza sanitară”, astfel:
A. Tehnici 

B. Economici
- Valoarea totală a proiectului: 637.715,11 lei cu TVA

Art 4. Sumele reprezentate de cheltuielile neeligibile din buget se vor asigura din Bugetul
Local al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Săsciori. 

Art  5. Se  vor  asigura  toate  resursele  financiare  necesare  implementării  proiectului  în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art 6.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Săsciori, prin
aparatul  de  specialitate  și  va  fi  adusă  la  cunoştinţa  publică  prin  afişare  şi  publicare  pe  site-ul
comunei Săsciori www.comunasasciori.ro.

Art 7.  Prezenta se comunica:
           -Instituției  prefectului-judetului Alba;
           -Primarului comunei Săsciori;
            -Compartimentului urbanism;

                    -Compartimentului de contabilitate , impozite si taxe din Primaria Sasciori;
 Săsciori la  15 decembrie 2020

      Președinte de ședință,                                                  Contrasemnează 
         Consilier,                                                          p.  Secretarul general al comunei ,          

CIBU ȘTEFAN      ILEA MARIA MONICA      

Prezenta  Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile, valabil  exprimate, care reprezintă
100% din numarul consilierilor în funcție  si  100%  din numarul consilierilor prezenți.ROMÂNIA


