
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala”, în 

scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare (POIM) 2014 - 2020 

 
Consiliul Local al Comunei Poșta Câlnău, întrunit în ședință ordinară la data de 
22.09.2021, 

   Având în vedere:  
Referatul de aprobare al primarului comunei Poșta Câlnău nr. 118/21.09.2021,  
Raportul  compartimentului de specialitate nr.  119/21.09.2021, 
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 120/21.09.2021;privind aprobarea 

indicatorilor tehnico- economici ai proiectului „Consolidarea capacității unităţii de învăţământ 
Școala Gimnazială „Constantin Ivănescu” Poșta Câlnău în vederea gestionării crizei COVID - 
19” , în scopul depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură 
Mare (POIM) 2014 - 2020, 

 
În conformitate cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 

- 2020, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului 
de Proiecte POIM/881/9/1, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene 
nr.1184/2020, 

Constatând prevederile solicitării de clarificări 2 nr. inreg 6499 din data de 20.09.2021 și a 
modificării din Ordinul nr. 847/10.08.2021  a Ghidului solicitantului 

 
Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. j), art.44 alin.(1) şi art. 53 din Legea 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. e), alin. (7), lit. f) şi art. 
139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE 
 
ART 1. Se aproba proiectul „Impreuna la scoala”, in vederea depunerii acestuia pentru finantarein 
cadrul Programului Operational Infrastructura 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, in valoare de  
1.192.066,97 lei lei (TVA inclus), 
 
ART. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Impreuna la scoala! în vederea 
gestionării crizei COVID - 19” , astfel: 
1. Indicatori economici 
- valoarea totală a investiției este de  1.192.066,97 lei lei (TVA inclus), calculul fiind făcut la cursul 
InforEuro de 4,7770 lei din luna februarie 2020. 



- finanțarea prezentului proiect se va face integral din fonduri europene nerambursabile (FEDR). 
 
1. 2 Indicatori de realizare imediată 

 
Indicator de realizare imediată Regiune de dezvoltare UM Valoare 

Entităţi publice dotate/sprijinite 
pentru gestionarea crizei sanitare 
cauzate de SARS-CoV-2 

Mai puţin dezvoltate entitate 1 

 
3. Indicatori tehnici 
- echipamentele/dotările propuse prin proiect, descrise conform Anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
- durata de implementare a proiectului este de 7 luni. 
 
ART. 3 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului comunei Poșta Călnău 
 
Art. 4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare unităților si persoanelor 
interesate. 
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Prezenta  hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, în ședința ordinară din data de  
25.05.2021  , cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu un 
număr de _____  voturi „pentru”, _____„abţineri” _____  voturi “împotriva”, din numărul total de 15 
consilieri în funcţie și  ______ consilieri prezenţi la şedinţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa  l a  HCL nr .  35/22 .09 .2021  
 

Lista echipamentelor/dotărilor propuse COMUNA Poșta Câlnău 
 
  

Nr. Investitii propuse prin proiect Cost de investitie (LEI, fara TVA) 

    (Cost unitar) Cantitate U.M. Cost total 

1 Mască de protecţie de unică folosinţă, 3 straturi                 
0,66 lei  76.811 buc 

               
50.695,26 

lei  

2 Dezinfectanţi plic 3ml                
0,73 lei  1100 buc                

803,00 lei  

3 Dezinfectanţi doză cu pompă 1L                
44,85 lei  200 buc 

               
8.970,00 

lei  

4 Dezinfectanţi pentru suprafeţe expuse la atingere 1L                
42,90 lei  10 buc                

429,00 lei  

5 Dezinfectanţi pentru pardoseli 20L                
290,00 lei  10 buc 

               
2.900,00 

lei  

6 Mănuşi unică folosinţă latex/ cutie 50 buc                
14,69 lei  50 buc                

734,50 lei  

7 Halate unică folosinţă 40 gr                
7,60 lei  160 buc 

               
1.216,00 

lei  

8 

Kit Medicina Scolara Tytocare Compus Din:  
Otoscop+Stetoscop 
electronic+Termometru+Camera Video+Tableta 
pentru transferul datelor medicale; Platforma 
medicala completa pentru analiza starea de 
sanatate a elevilor: preluarea/inregistrarea de 
parametrii vitali si date medicale, trasmiterea lor la 
cabinetul medical, interpretarea datelor primite in 
cabinetul medical, si stocarea lor in conditii de 
siguranta conform legislatia Europeana in vigoare si 
GDPR; 
Materiale consumabile pentru consultul medical cum 
ar fi: Lame depresoare pentru limbă  copii  si adulti. 
Specula de urechi de unică folosință pentru copii si 
adulti; 
Implementare&Training; 
Suport si Asistenta  Gold 7/7. 
Dispozitivul  propus  NU necesita operarea de 
catre personal medical autorizat. 

            
43.610,00 lei  5 buc 

               
218.050,00 

lei  

9 

Ceasul Medical Biobeat Pentru Monitorizarea 
Starea de Sanatate a Personalului Didactic inclusiv 
o statie de monitorizare completa, dotata cu cu 
calculator, monitor gigant  si access permanent la 
platforma medicala. 

              
8.990,00 lei  15 buc 

               
134.850,00 

lei  



Implementare,training si suport  Gold 7/7 
Dispozitivul  propus  NU necesita operarea de 
catre personal medical autorizat. 

10 

Hawkeye - Sistem De Dezinfectare - Aparat tip 
nebulizator destinat dezinfecției și sterilizării de 
spatii si suprafete cu Ozon gazos care distruge 
viruși, inclusiv COVID-19, bacterii, mucegai, SARS, 
MERS, EBOLA și alte bacterii.  

            
67.400,00 lei  4 buc 

               
269.600,00 

lei  

11 

Kit De Filtrarea Aerului De Bacterii si Virusi din 
clasele scolii, format din: 
aparatul De filtrare si 2 filtre; 
Platforma de management calitatii aerului;  
Implementare,training si suport  Gold 7/7 
Alerte de proasta functionare si rapoarte periodice. 

              
4.690,00 lei  62 buc 

               
290.780,00 

lei  
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