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Nr. 38/21.09.2021 
 

PROIECT DE 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 6568 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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