
ROMÂNIA                

JUD. SATU MARE              

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL            

HOTĂRÂREA Nr. 100 

din data de 13 noiembrie 2020 
 

privind aprobarea participării Orașului Tășnad la proiectul ,,Achiziția de 

echipamente de protecție și dezinfecție în vederea desfășurării activității didactice 

pentru gestionarea situației de pandemie în orașul Tășnad”, a cheltuielilor legate 

de proiect și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, întrunit în ședință ordinară la data de 13 

noiembrie 2020; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat 

sub nr. 18816/10.11.2020; 

Analizând Referatul nr. 18815/10.11.2020 consilierului demnitarului din cadrul 

Cabinetului Primarului Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr.18840/11.11.2020 și 

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, 

agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului 

Tășnad, înregistrat sub nr.19022 /13.11.2020;  

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile 

tehnico-economice. 

În baza prevederilor Ordonanței 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 2020/2021în contextul riscului 

de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2. 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. b), ale alin. (4) lit. d), precum 

şi ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 –  Se aprobă participare Orașului Tășnad la proiectul ,,Achiziția de 

echipamente de protecție și dezinfecție în vederea desfășurării activității didactice 

pentru gestionarea situației de pandemie în orașul Tășnad” care face parte din 

Programului POIM//9/1/ Creșterea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar 

de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, 

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. 

Art.2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1 din prezenta 

hotărâre, în cuantum de 2109735,82 de lei (inclusiv TVA) din care aprobă contribuția 

proprie în sumă de 17850 de lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile 

ale proiectului, pentru proiectul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre. 



Art.3 – Sumele reprezentând cheltuieli conexe (inclusiv eventuale cheltuieli 

neeligibile) ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Achiziția de 

echipamente de protecție și dezinfecție în vederea desfășurării activității didactice 

pentru gestionarea situației de pandemie în orașul Tășnad”, pentru implementarea 

acestuia în condiții optime, cât și sumele aferente cheltuielilor de sustenabilitate, 

menținere, întreținere, funcționare și exploatare a investiției după încheierea 

proiectului, se vor asigura din bugetul local al orașului Tășnad. 

Art.4 – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre în condițiile rambursării/decontării 

ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.5– Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului menționat la art. 1 

din prezenta hotărâre, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din 

aceasta. 

 Art.6 – Se împuternicește domnul Farcău Adrian-Dănuț, primarul orașului 

Tășnad să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Orașului 

Tășnad. 

Art.7 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ 

           CONSILIER LOCAL                SECRETAR GENERAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU   SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                            ANEXA 

SATU MARE            LA HOTĂRÂREA NR. 100/2020 

ORAŞUL TĂŞNAD        

CONSILIUL LOCAL  
 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

pentru proiectul ,,Achiziția de echipamente de protecție și dezinfecție în vederea 

desfășurării activității didactice pentru gestionarea situației de pandemie în 

orașul Tășnad” 

 

 

Descrierea proiectului si indicatorii tehnico-economici ai investitiei 

 

Proiectul va fi depus pentru a fi finantat prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin 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 și Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 vizează promovarea investiţiilor necesare pentru 

consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea 

virusului SARS-CoV-2. 

SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat 

deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel 

global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România. 

Finantarea nerambursabila este indispensabila orașului Tășnad in contextul 

prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de 

virusul SARS-CoV-2, in scopul desfășurarii în condiții de siguranță a anului școlar 

prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecţie medicală şi 

asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, in vederea dezvoltarii 

capacitatii adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de 

propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație 

preuniversitară, in orașului Tășnad, judetul Satu Mare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicii: 

 

- servicii de consultanta pentru intocmirea cererii de finantare cu documentele anexe si 

depunerea proiectului;   

- auditul financiar al proiectului;  

Activitati specifice programului de finantare si a domeniului de interventie: 

- activitati de informare si publicitate; 

 

 

INDICATORI ECOINOMICI: 

Valoarea totala a proiectului conform bugetului cererii de finantare al 

proiectului ,,Achiziția de echipamente de protecție și dezinfecție în vederea 

desfășurării activității didactice pentru gestionarea situației de pandemie în 

orașul Tășnad” este de 2109735,82 de lei  inclusiv  TVA (cota TVA 19%), din care 

contribuția proprie în sumă de 17850 de lei reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului. 

Proiectul nu este generator de venit. Cursul de schimb valutar la care se va face 

conversia bugetului proiectului in Euro este  1 euro = 4,8318 lei, curs de schimb 

Inforeuro din luna August 2020. 

 

 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ 

           CONSILIER LOCAL                SECRETAR GENERAL 

PROF. ANTONEL-ADRIAN MOISA-TURCU   SERGIU-IONEL BUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


