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                                                                H O T Ă R Â R E   

  

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 

„Consolidarea capacităţii unităților de învățământ din Comuna Lăzăreni în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” 

  

   

            Având în vedere Referatul de aprobare 28/05.01.2021  întocmit de Primarul comunei   şi 

Raportul de specialiate nr. 29/05.01.2021 întocmit de responsabilul cu achiziții publice al comunei 

Lăzăreni, cu privire la propunerea de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: 

„Consolidarea capacităţii unităților de învățământ din Comuna Lăzăreni în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 ”, 

             Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate  din cadrului Consiliului 

Local al comunei Lăzăreni, 

             În baza prevederilor : 

- art. 44 alin.(1) și ale art. 45 din  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, referitoare la 

contracte sau convenții, 

- art. 4 alin.(1), alin.(2) lit. c) și alin. (4) din OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru 

alocarea de fonduri externe pentru nerambursabile necesare desfășurării în condiții de 

prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de 

infecție cu coronavirus SARS –COV -2, cu modificările și completările ulterioare   

-  Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1184/19.10.2020 pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului-Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii 

unităților de învățământ 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, prin prioritatea de investiții 9a și Obiectivul Specific 9.1 

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, care vizează promovarea 

investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică 

cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, completat prin Ordinul MFE nr. 1364/2020;

  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2)lit. d), alin. (7) lit. a, art. 139 alin. (1) si ale 

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Lăzăreni, 

 

HOTĂRĂŞTE 
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Art. 1. Se aprobă proiectul intitulat „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ 

din Comuna Lăzăreni în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-

COV-2”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a Proiectului, în conformitate cu Anexa 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în Proiect a Comunei Lăzăreni în conformitate cu 

Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

Proiectului, pentru implementarea proiectului 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 Comunei Lăzăreni. 

Art. 5. Se aprobă suportarea din bugetul local, atât a cheltuielilor neeligibile, cât şi a 

cheltuielilor eligibile, care depăşesc valoarea maximă a fondurilor nerambursabile care pot fi alocate 

pentru realizarea Proiectului. 

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.  

Art. 7 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare (POIM), în condiţiile legii. 

Art. 8. Se aprobă asigurarea accesului gratuit la investiţia realizată prin proiect pentru tot 

personalul și elevii/ preșcolarii din Școala Gimnazială nr. 1 Lăzăreni, Școala Gimanzială nr. 2 

Gepiș, Școala Gimnazială nr. 3 Calea Mare, Școala Primară nr. 1 Cărăndeni și Grădinița cu program 

prelungit nr. 1 Lăzăreni, Grădinița cu program normal nr. 2 Gepiș, Grădinița cu program normal nr. 

3 Calea Mare, Grădinița cu program normal nr. 4 Cărăndeni.  

Art. 9. Se împuternicește domnul Paul Cristian Vasile, în calitate de primar al Comunei  

Lăzăreni să semneze toate actele necesare și contractele aferente Proiectului în numele 

Comunei Lăzăreni. 

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 

Lăzăreni. 

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 

  - Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, 

 - Ministerul Fondurilor Europene 

  - Primarul Comunei Lăzăreni 

             - aducere la cunoștiință publică 

 

                                  Președinte de ședință,                           Contrasemnează  

                               Blăguța Crăciun Dumitru                         Secretar general, 

                                                                                                    Butiri Olimpiu 

 

 

Nr.  5 din  8 ianuarie 2021 
Nr. total consilieri 13 din care prezenți 10 

Nr. voturi Pentru 10, împotrivă-, abțineri- 
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 5 din data 08.01.2021 

 

 
 

INDICATORII ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII INTITULAT  

„Consolidarea capacităţii unităților de învățământ din Comuna Lăzăreni în vederea gestionării 

situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” 

 

 

 

VALOAREA TOTALĂ A INVESTITIEI:  

770.375,60 lei fara TVA ( 916.746,98 lei cu TVA) 

  din care: 

o Total eligibil: 750.375,60 lei fara TVA (892.946,98 lei cu TVA)  

din care: 

▪ finantare nerambursabila 100%: 750.375,60 lei fara TVA (892.946,98 lei cu TVA) 

▪ rata de cofinantare (buget local) 0%: 0,00 lei fara TVA (0,00 lei cu TVA) 

o Total neeligibil (buget local): 20.000,00 lei fara TVA (23.800,00 lei cu TVA) 

  

 

 

 

                                                                                                           Contrasemnează   

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             

         Blăguța Crăcun Dumitru                SECRETAR GENERAL           

                                                                                                   Butiri Olimpiu 

mailto:primaria.lazareni@cjbihor.ro
https://primarialazareni.ro/

