
                                              

                                                                       
                                                           

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

Pagină 1 din 2 

H.C.L. NR. 7/14.01.2021 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea aplicarii în cadrul POIM, Axa prioritară (AP) 9 - „Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 

9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pentru proiectul 

„Consolidarea capacității unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din orașul 

Techirghiol în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2” și a indicatorilor  

tehnico-economici aferenți acestui proiect 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Techirghiol, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.01.2021, 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian-Constantin, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 2, 3, 

 Având în vedere : 

 - raportul de specialitate nr. 603/14.01.2020;  

- Hotărârea nr. 3/11.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

- Ordin nr. 1184/19.10.2020 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice 

de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa prioritară (AP) 9 - 

„Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul 

specific (OS) 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).  

 Văzând prevederile art. 129, alin.(7), lit. a, lit. b, lit. c din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 -  Se aprobă aplicarea în cadrul POIM, Axa prioritară (AP) 9 - „Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul specific (OS) 9.1 

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pentru proiectul „Consolidarea 

capacității unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din orașul Techirghiol în vederea 

gestionării virusului SARS-CoV-2” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestui proiect, 

astfel: 

Valoarea de investiţie: 

- Cheltuieli eligibile – 2.687.313,98 lei 

- Cheltuieli altele decât cele eligibile - 0, 00 lei 
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1. Echipamente de protecţie / dispozitive medicale pentru 4 de unităţi de învăţământ – 

2.621.708,04 lei(datorită numărului mic de caractere disponibil în aplicație în comparație cu 

informațiile necesare pentru detalierea echipamentelor necesare celor 92 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Constanţa). 

 

2.Informare si promovare proiect - 7.174,94 lei: 

- Comunicat de presa - 2 buc. 

- Afiş A2 - 1 buc. 

- Placă permanenta - 1 buc. 

 

3.Audit proiect - 34.272,00 lei 

 

4.Consultanţă pentru implementare proiect - 24,159.00 lei 

 

INDICATORI PRESTABILITI DE REALIZARE 

Entităţi publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 – 4 

unităţi. 
 

Art. 2 – Primarul orașului Techirghiol va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

Art.3 – Secretarul general al orașului va face publică hotărârea prin afișaj și o va comunica 

persoanelor și instituțiilor interesate. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abțineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 14.01.2021. 

 Nr. 7. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                    FLORIN ZISU                                                       DR.JR.NICULINA PAROŞANU 

 

 

 


