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                                      ROMÂNIA 

                  CONSILIUL LOCAL CUDALBI 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 2 

Din 13.01.2022 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ”Dotarea 

unitatilor de invatamant din comuna Cudalbi cu echipamente de protectie si dispozitive 

medicale” 

  

 Iniţiator: GHEONEA Grigore  primarul com. Cudalbi, jud. Galaţi; 

           Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6/s/12.01.2022; 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Cudalbi nr. 7/s/12.01.2022; 

 Raportul de specialitate al Comp. Achizitii Publice si Investitii nr. 8/s/12.01.2022; 

 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate agricultura,economie-

finante,amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, turism, munca si 

protectie sociala nr. 9/s/12.01.2022; 

 H.C.L. nr. 18/14.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenti obiectivului de investitii ”Dotarea unitatilor de invatamant din comuna 

Cudalbi cu echipamente de protectie si dispozitive medicale”; 

 Ghidului solicitantului aferent „Consolidarea capacității unităților de învățământ 

de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-

COV-2”; 

 Proiectul nr 148931 pentru Apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacitatii de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

 

 În temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin (1) coroborate cu art. 196 alin. (1) litera a), 

art. 197 alin. (1), (2), (4) , (5) și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Aprobarea proiectul ” Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Cudalbi 

cu echipamente de protectie si dispozitive medicale”. Proiectul este depus în cadrul 

POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Art. 2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Dotarea unitatilor 

de invatamant din comuna Cudalbi cu echipamente de protectie si dispozitive medicale”, 

după cum urmează:  

a) Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:  2,271,268.27. 

            b) Durata de implementare a proiectului: 27 Luni 

c) Indicatori: 

c.1) Indicatori economici 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:  2,271,268.27 lei, din care cheltuieli eligibile  

2,271,268.27 lei si cheltuieli neeligibile 0 lei, contributia solicitantului 0 lei. 

c.2) Indicatori prestabiliti de realizare 
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ID  Indicator de realizare 

imediată  

Unitate de măsură  

2S130  Entități publice dotate / 

sprijinite pentru 

gestionarea crizei sanitare 

cauzate de SARS-CoV-2  

4 

 

 c.3) Indicator de realizare imediata- 2S130 

 c.3.1)indicatori de rezultat POIM 

 

ID  Indicator de rezultat al 

POIM  

Unitate de măsură  

2S132  Capacitate adecvată de 

îngrijire și tratament a 

cazurilor de infecție cu 

virusul SARS-CoV-2/ de 

gestionare a crizei sanitare  

• Înainte de intervenția 

POIM: NU  

• Ulterior intervenției 

POIM: DA  

 

c.3.2.) Indicatori suplimentari de realizare 
 

Denumire indicator 

Unitate 

măsură 

Valoare 

țintă 

Din care 

Femei 

1 Mască 

Medicala de 

clasa I 

buc 367,850.000 

2 Combinezoane buc 1,065.000 

3 Halat unica 

folosinta 

buc 2,130.000 

4 Viziere buc 1,065.000 

5 Mănuși unică 

folosință (buc) 

buc 48,000.000 

6 Robot 

dezinfectie 

automatizat 

buc 5.000 
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Denumire indicator 

Unitate 

măsură 

Valoare 

țintă 

Din care 

Femei 

7 Solutie robot 

(1 buc = 1 

bidon x 5 litri) 

buc 64.000 

8 Sistem 

purificare 

automatizat 

buc 48.000 

9 Porti 

dezinfectare 

buc 4.000 

10 Dezinfectant 

suprafete 

expuse la 

atingere 

litri 3,360.000 

11 Solutie porti litri 2,880.000 

12 Dezinfectant 

doză cu 

pompă 

litri 3,360.000 

13 Dozator 

dezinfectanți 

doză cu 

pompă 

buc 66.000 

14 Dezinfectant 

pardoseli 

litri 6,400.000 

15 Teste rapid 

antigen 

buc 4,260.000 

 

 Art. 3. Aprobarea proiectul Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Cudalbi cu 

echipamente de protectie si dispozitive medicale, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
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           Art. 4. Aprobarea valorii totale a proiectului ”Dotarea unitatilor de invatamant din 

comuna Cudalbi cu echipamente de protectie si dispozitive medicale”, în cuantum de  

2,271,268.27 lei (inclusiv TVA). 

Art. 5. Aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului” Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Cudalbi cu 

echipamente de protectie si dispozitive medicale”, pentru implementarea proiectului în 

condiții optime, sa se asigure din bugetul local. 

Art. 6. Aprobarea asigurarii tuturor resurselor financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale. 

            Art. 7 Se împuternicește domnul primar, să semneze toate documentele necesare 

aplicării proiectului, precum și a contractului de finanțare în cazul câștigării acestuia. 

Art. 8 -  Primarul Comunei Cudalbi prin aparatul de specialitate va aduce la îndelinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

           Art. 9. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face conform 

competențelor, prin grija secretarului general al comunei în termenul prevăzut de lege. 

                 

PRESEDINTE SEDINTA 

     BEJAN DIDEL 

                                                                                        SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                                                                            ALBU CONSTANTIN 

                                                                                                        

 

  


