ROMÂNIA

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Impreuna la scoala , în scopul
depunerii acestuia
în cadrul Programului
Mare (POIM)
2014 2020
Consiliul Local al Comunei
,
întrunit în
de
la data de 18.11.2021,
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 1 7 1 / 1 7 . 1 1 . 2 0 2 1 al primarului comunei Posta Calnau
;
Raportul de specialitate nr.172/17.11.2021 al compartimentului de resort privind aprobarea
indicatorilor tehnico- economici ai proiectului Impreuna la scoala , in vederea depunerii acestuia
pentru finan are în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa
-19 , în scopul depunerii acestuia
spre
în cadrul Programului Ope
Mare (POIM) 2014 - 2020,
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.173/17.41.2021,
În conformitate cu prevederile Programului
Infr
Mare (POIM) 2014 2020, Ghidul Solicitantului
Specifice de Accesare a Fondurilor în cadrul Apelului de
Proiecte POIM/881/9/1, Axa
9 Protejarea
contextul pandemiei
cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1
de gestionare a crizei
sanitare COVID-19, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1184/2020,constatând
4 data de 05.11.2021,
847/10.08.2021 a Ghidului solicitantului.
Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. j), art.44 alin.(1) art. 53 din Legea 273/2006 privind
locale, cu
rioare,
În temeiul prevederilor art. 129, alin.
alin. (3), lit. e), alin. (
139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit.e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
:
ART 1. Se aproba proiectul Impreuna la scoala , in vederea depunerii acestuia pentru finantare în
cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa
po
tul pandemiei cauzate de COVID-19
Obiectivul Specific 9.1 Cre
anitare COVID-19, in valoare de
772.115,98 lei (TVA inclus),
ART. 2
rii tehnico-economici ai proiectului Impreuna la scoala , în scopul
depunerii acestuia
în cadrul Programului
al
Mare (POIM)
2014 2020 , astfel:
1. Indicatori economici
de 772.115,98 lei
a cursul InforEuro
de 4,7770 lei din luna februarie 2020.
- finan rea prezentului proiect se va face integral din fonduri europene nerambursabile (FEDR).
1. 2 Indicatori de realizare

Indicator de realizare

Regiune de dezvoltare

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

dezvoltate

UM

Valoare

entitate

1

1.3. Indicatori tehnici
- echipamentele
, descrise conform Anexei, care face parte in
p
âre.
- durata de implementare a proiectului este de 7 luni.
Art. 3.
obleme de contabilitate.
Art. 4. Secretarul general al comunei va asigura publicit
.
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Prezenta
din data
de 18.11.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
______ voturi pentru , _____
ineri i _____ voturi împotriva , din
i _____ consilie
.

Anexa la HCL.nr.51/18.11.2021
L

r propuse COMUNA

Cost de investitie (LEI, fara TVA)
Nr.

Investitii propuse prin proiect
(Cost
unitar)

1
2

straturi
Dezin

1100

buc

200

buc

10

buc

10

buc

50

buc

160

buc

67.400,00
lei

4

buc

320.824,00
269.600,00
lei
lei

4.690,00
lei

62

buc

346.028,20
290.780,00
lei
lei

44,85 lei
u supraf
42,90 lei

5

290,00 lei

6

14,69 lei

7

7,60 lei

50.695,26
lei

60.327,36
lei

buc

0,73 lei

atingere 1L

Cost total

76.811

0,66 lei

3
4

Cantitate U.M.

Cost cu
TVA
(lei)

803,00 lei
8.970,00
lei
429,00 lei
2.900,00
lei
734,50 lei
1.216,00
lei

955,57 lei
10.674,30
lei
510,51 lei
3.451,00 lei
874,06 lei
1.447,04 lei

Sistem De Dezinfectare - Aparat tip
nebulizator destin
8

19, bacterii, mucegai, SARS, MERS,

9

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.
TOTAL

712.221,30
lei

745,092.04
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