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PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
„Dotarea unităților de învățământ din comuna Doljești,

județul Neamț cu echipamente specifice pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”

Axa Prioritară 9:Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID-19

Prioritatea  de  investiții  9a:  Investiții  în  infrastructurile  sanitare  și
sociale  care  contribuie  la  dezvoltarea  la  nivel  național,  regional  și  local,
reducând  inegalitățile  în  ceea  ce  privește  starea  de  sănătate,  promovând
incluziunea  socială  prin  îmbunătățirea  accesului  la  serviciile  sociale,
culturale și  de recreere,  precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități
Obiectivul Specific 9.1:Creșterea capacității  de gestionare a crizei  sanitare
COVID-19

Cod apel:  POIM//9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ
preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de
virusul SARS-COV-2

Având în vedere prevederile:
          a)art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
          b)art.  8  și  9  din Carta  europeană a  autonomiei  locale,  adoptată  la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
           c) art. 7 alin. (2) și art. 1166  și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind  Codul  civil,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,  referitoare  la
contracte sau convenții;
         d)art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
         e)art.  129  alin.  (2)  lit.  b)  și  d)  din  O.G.57/2019  privind  codul
administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
          f)Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

g)  Ordonanța  de  Urgență  nr.144/2020  privind  unele  măsuri  pentru
alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de
prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextual
riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;

h)Adresa nr. 74714 din data de 28.07.2021, a Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene, prin care în urma etapei de verificare administrativă și a
eligibilității  proiectului,  membrii  comisiei  de  evaluare  solicită  clarificări  și
completare a documentației  cu privire la acest proiect; 



i) Ordonanța de Urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea
de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție
a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextual riscului
de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;

j) Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru
Consolidarea  capacității  unităților  de  învățământ  preuniversitar  de  stat  în
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Cod
apel:  POIM//9/1/Consolidarea  capacităţii  unităților  de  învățământ
preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de
virusul  SARS-COV-2,  Prioritatea  de  investiții  9a:  Investiții  în  infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale
și  de  recreere,  precum și  trecerea  de la  serviciile  instituționale  la  serviciile
prestate  de  comunități,  Obiectivul  Specific  9.1:Creșterea  capacității  de
gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Analizând  Referatul  de  aprobare înaintat  de  către  primarul  comunei
Doljești,  nr.  6905  din  29.07.2021 şi  Raportul  de  specialitate al
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 6906 din 29.07.2021;
Luând act de Hotărârea Consiliului local Doljești nr. 78 din data de 24.11.2020;

În  temeiul  prevederilor  art.  196,  alin.  1,  litera  ’’a’’  din  Ordonanța  de
urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
                                                
                                                     HOTĂRĂȘTE
                         

Art.1.  Se  aprobă  proiectul „Dotarea  unităților  de  învățământ  din
comuna  Doljești,  județul  Neamț  cu  echipamente  specifice  pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”,  în vederea depunerii
acestuia pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020, axa prioritară 9- Protejarea sănătății populației în contextul
pandemiei cauzate de COVID-19, obiectiv specific 9.1.-Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Art.2.Se  aprobă  actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai
proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Doljești, județul
Neamț cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate
de SARS-Cov-2”,  conform Anexei 1,  care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3.Se  aprobă  valoarea  totală  a  proiectului „Dotarea  unităților  de
învățământ din comuna Doljești, județul Neamț cu echipamente specifice
pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”  în cuantum de
290.441,05 lei inclusiv TVA.

Art.4.Se aprobă sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe
durata  implementării  proiectului „Dotarea  unităților  de  învățământ  din
comuna  Doljești,  județul  Neamț  cu  echipamente  specifice  pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”,  pentru implementarea



proiectului  în  condiții  optime,  se  vor  asigura  din  bugetul  local  al  comunei
Doljești.

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

Art.6.Se  împuternicește  domnul Lungu  Albert,  primarul  comunei
Doljești să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele
comunei Doljești.

Art.7.Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către
primarul Comunei Doljești, județul Neamț.

Art.8.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului
general  al  comunei  în  termenul  prevăzut  de  lege,  primarului  comunei  și
Instituției  Prefectului  județului  Neamț  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin
afișarea  la  sediul  primăriei,  precum  și  pe  pagina  de  internet
https://primariadoljesti.ro/.     

PRIMAR,
Lungu Albert

https://primariadoljesti.ro/


Anexă la HCL nr. din 30.07.2021

Anexa 1 ”Indicatorii Proiectului”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Dotarea unităților de
învățământ  din  comuna  Doljești,  județul  Neamț  cu  echipamente  specifice  pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”sunt:

Indicatori economici:
Valoarea totala a investitiei, din care: 290.441,05 lei inclusiv TVA
Cheltuieli eligibile – Asistență financiară nerambursabilă 
solicitată - 100%

290.441,05 lei inclusiv TVA

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (Contribuţia 
solicitantului) – 0%

0,00 lei inclusiv TVA

Cheltuieli neeligibile  (Contribuţia solicitantului) 0,00lei inclusiv TVA

INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATĂ

ID
INDICATOR DE REALIZARE

Unitate
măsură

2S130 Entități  publice  dotate  /  sprijinite  pentru  gestionarea  crizei  sanitare
cauzate de SARS-CoV-2

4

1 Şcoala  Gimnazială  “Gheorghe  Pătrașcu”,  Str.  A.I.  Cuza,  nr.82,  Sat
Buruienești, com. Doljești, jud.Neamț

2 Şcoala  Gimnazială  Doljești,  Str.  Sf  Treime,  nr.12,  com.  Doljești  ,
jud.Neamț

3 Gradinita cu program normal Rotunda, Str. Vasile Alecsandri, Nr.56,
Sat Rotunda, com. Doljești, jud.Neamț

4 Gradinita  cu  program  normal  Buhonca,  Str.  Sf  Cruci,  Nr.  51,  Sat
Buhonca, com. Doljești, jud.Neamț

INDICATORI DE REZULTAT POIM 

ID
INDICATOR DE REALIZARE

Unitate
măsură

2S132
Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu
virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare

Inainte de
interventia
POIM: NU

2S132
Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu
virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare

Ulterior
interventiei
POIM: DA

UNITĂTI FIZICE

Nr.
crt.

Denumire Unitate
masura

Cantitate

1.
Măști pentru adulți și copii înscriși în învățământul gimnazial și

profesional – cutii 50 buc
Cutii 904

2.
Măști pentru copii înscriși în grădinițe și în învăţământul primar –

cutii 50 buc
Cutii 1197

3. Dezinfectant pentru mâini – 1l Litri 1051
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Nr. 6905 din 29.07.2021

REFERAT DE APROBARE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
„Dotarea unităților de învățământ din comuna Doljești,

județul Neamț cu echipamente specifice pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”

Axa  Prioritară  9:Protejarea  sănătății  populației  în  contextul  pandemiei
cauzate de COVID-19
Prioritatea de investiții  9a:  Investiții  în  infrastructurile  sanitare  și  sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și  local,  reducând
inegalitățile  în ceea ce  privește  starea de  sănătate,  promovând incluziunea
socială  prin  îmbunătățirea  accesului  la  serviciile  sociale,  culturale  și  de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate
de comunități
Obiectivul Specific 9.1:Creșterea capacității  de gestionare a crizei  sanitare
COVID-19
Cod  apel:  POIM//9/1/Consolidarea  capacităţii  unităților  de  învățământ
preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de
virusul SARS-COV-2

Având în vedere prevederile:
a)art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b)art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.  7 alin.  (2)  și  art.  1166  și  următoarele din Legea nr.  287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții;
d)art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din O.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare; 
f)Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
g) Ordonanța de Urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de
fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a
activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextual riscului de
infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;
h)Adresa  nr.  74714  din  data  de  28.07.2021,  a  Ministerului  Investițiilor  și
Proiectelor Europene, prin care în urma etapei de verificare administrativă și a



eligibilității  proiectului,  membrii  comisiei  de  evaluare  solicită  clarificări  și
completare a documentației  cu privire la acest proiect; 
i)  Ghidul  solicitantului  –  condiții  specifice  de  accesare  a  fondurilor  pentru
Consolidarea  capacității  unităților  de  învățământ  preuniversitar  de  stat  în
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Cod
apel:  POIM//9/1/Consolidarea  capacităţii  unităților  de  învățământ
preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de
virusul  SARS-COV-2,  Prioritatea  de  investiții  9a:  Investiții  în  infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale
și  de  recreere,  precum și  trecerea  de la  serviciile  instituționale  la  serviciile
prestate  de  comunități,  Obiectivul  Specific  9.1:Creșterea  capacității  de
gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Întrucât  aceste  măsuri  referitoare  la  achiziționarea  de  echipamente  de
protecție  medicală  și/sau  achiziționarea  de  containere  sanitare  mobile  sunt
măsuri urgente și necesare pentru a evita răspândirea infectării cu coronavirusul
SARS-CoV-2. 

         Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public și constituie
situații  de urgență și  extraordinare a căror reglementare nu poate fi  amânată,
propun spre   dezbatere  și  aprobare    Consiliului  Local  al  comunei  Doljești,
Proiectul de hotarare în forma prezentată.  
     

PRIMAR,
Lungu Albert
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Nr. 6906 din 29.07.2021

                                  RAPORT   DE  SPECIALITATE
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului
„Dotarea unităților de învățământ din comuna Doljești,

județul Neamț cu echipamente specifice pentru
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”

Axa  Prioritară  9:Protejarea  sănătății  populației  în  contextul  pandemiei
cauzate de COVID-19
Prioritatea de investiții  9a:  Investiții  în  infrastructurile  sanitare  și  sociale
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și  local,  reducând
inegalitățile  în ceea ce  privește  starea de  sănătate,  promovând incluziunea
socială  prin  îmbunătățirea  accesului  la  serviciile  sociale,  culturale  și  de
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate
de comunități
Obiectivul Specific 9.1:Creșterea capacității  de gestionare a crizei  sanitare
COVID-19
Cod  apel:  POIM//9/1/Consolidarea  capacităţii  unităților  de  învățământ
preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de
virusul SARS-COV-2

Având în vedere prevederile:
a)art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b)art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.  7 alin.  (2)  și  art.  1166  și  următoarele din Legea nr.  287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenții;
d)art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din O.G.57/2019 privind codul administrative, cu
modificările și completările ulterioare; 
f)Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
g) Ordonanța de Urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de
fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a
activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextual riscului de
infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;
h)Adresa  nr.  74714  din  data  de  28.07.2021,  a  Ministerului  Investițiilor  și
Proiectelor Europene, prin care în urma etapei de verificare administrativă și a



eligibilității  proiectului,  membrii  comisiei  de  evaluare  solicită  clarificări  și
completare a documentației  cu privire la acest proiect; 
 i) Ordonanța de Urgență nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de
fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a
activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextual riscului de
infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;
 j)  Ghidul  solicitantului  –  condiții  specifice  de  accesare  a  fondurilor  pentru
Consolidarea  capacității  unităților  de  învățământ  preuniversitar  de  stat  în
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Cod
apel:  POIM//9/1/Consolidarea  capacităţii  unităților  de  învățământ
preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de
virusul  SARS-COV-2,  Prioritatea  de  investiții  9a:  Investiții  în  infrastructurile
sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale
și  de  recreere,  precum și  trecerea  de la  serviciile  instituționale  la  serviciile
prestate  de  comunități,  Obiectivul  Specific  9.1:Creșterea  capacității  de
gestionare a crizei sanitare COVID-19.

A doua categorie de măsuri pentru activitățile didactice aferente anului
școlar 2020-2021 se referă la asigurarea de echipamente de protecție medicală
cum sunt: măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane, precum și
alte  echipamente  de  acest  tip  necesare  pentru  a  preveni  răspândirea
coronavirusului  SARS-CoV-2.  Asigurarea  acestor  echipamente  de  protecție
medicală s-ar realiza în unitățile de învățământ preunivesitar de stat care sunt
expuse unui risc ridicat de răspândire a coronavirusului astfel cum este stabilit
prin norme metodologice ale Ministerului Sănătății. Condițiile igienico-sanitare
minime  pentru  activitățile  didactice  precum spălarea  mâinilor  pentru  a  evita
răspândirea  infectării  cu  coronavirusul  SARS-CoV-2  poate  fi  asigurată  prin
achiziționarea de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ
preunivesitar de stat pe perioada desfășurării activităților didactice.

Analizând  adresa  nr.  74714  din  data  de  28.07.2021,  a  Ministerului
Investițiilor  și  Proiectelor  Europene,  prin  care  în  urma  etapei  de  verificare
administrativă și a eligibilității proiectului, membrii comisiei de evaluare solicită
clarificări  și  completare  a  documentației   cu  privire  la  acest  proiect cât  și
referatul de aprobare înaintat de către primarul comunei Doljești, nr. 6905 din
29.07.2021.

Conform  celor  prezentate  mai  sus,  se  impune  adoptarea  unei  hotărâri
privind  actualizarea  indicatorilor  tehnico-economici  aferenți  proiectului
„Dotarea  unităților  de  învățământ  din  comuna  Doljești,  județul  Neamț  cu
echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-
2”, întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat.

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA
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