ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 208 din 23.11.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Achiziții echipamente de
protecție pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2”

Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23.11.2020,
Ţinând cont de referatul de aprobare al primarului nr. 13045 din 16.11.2020 , de raportul de
specialitate întocmit de către Serviciul Implementare Proiecte și Strategii nr. 12959/13.11.2020 și de
raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil nr. 12954/13.11.2020,
Ţinând cont de prevederile:
Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru Programul Operațional Infrastructură
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,
Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie
generată de virusul SARS-COV-2,
Având în vedere avizul secretarului general al orașului,
Potrivit prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
In temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit. a, art. 129 alin 2 lit b și c, alin 4 lit. d din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE,

Art. 1 Se aprobă cererea de finanțare „Achiziții echipamente de protecție pentru prevenirea și
diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2”, în vederea finanțării acesteia
în cadrul apelului de proiecte pentru Programul Operațional Infrastructură 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, Consolidarea capacităţii
unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul
SARS-COV-2.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, astfel:
Valoarea totală a proiectului: 630.527,30 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea eligibilă
601.136,30 lei (inclusiv T.V.A.) și valoare neeligibilă 29.391,00 lei (inclusiv T.V.A.)
Achiziția de dispozitive și echipamente de protecție medicală pentru Liceul Tehnologic „Traian
Vuia” Tăuţii Măgherăuş, Şcoala Gimnazială Nistru, Grădinița cu program prelungit Tăuții
Măgherăuș, Gradinița cu program normal Băița, Gradinița cu program normal Nistru, Gradinița
cu program normal Bozânta Mare conform tabelului de mai jos:
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Denumire

Cantitate

Măști de protecție medicală
Dezinfectanți pentru mâini
Dezinfectanți pentru grupuri sanitare (soluții clorigene
virucide)
Dezinfectanți pentru pardoseli și pereți (soluții gata de
utilizare)
Dezinfectanți pentru mobilier și suprafețe mici (soluții
gata de utilizare)
Săpun lichid
Dozator săpun
Dozator gel dezinfectant
Dispenser şerveţele
Dispenser dezinfectant cu senzor
Lampă UVC cu ozon, bactericidă
Generator ozon dezinfectare aer
Covoraş dezinfectant cu tavă de retenţie
Mănuşi de protecţie
Şerveţele de hârtie
Combinezon
Aparatură destinată dezinfecţiei şi sterilizării aerului de
tipul nebulizatorului

201.600 bucăți
456 litri
720 litri
720 litri
1.080 litri
360 litri
55 bucăți
35 bucăți
28 bucăți
12 bucăți
35 bucăți
35 bucăți
12 bucăți
6.600 bucăți
5.940 bucăți/role
19 bucăți
2 bucăți

Durata de implementare a proiectului: 6 luni
Art. 3 Sumele aferente cererii de finanțare vor fi incluse în bugetul orașului Tăuții Măgherăuș,
în vederea decontării/rambursării ulterioare.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş, prin
serviciul Impementare Proiecte și strategii din cadrul primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş.
Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
- Primarului Oraşului Tăuţii Măgherăuş;
- Compartimentului Proiecte și Strategii,
- Serviciului Financiar-contabil
- Se publică pe site-ul Primăriei.
Președinte de ședință,
Ardelean Anton

Contrasemnează Secretar general,
Bîndilă Călin-Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate
Nr.208 din 23.11.2020
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