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ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
PRIMARIA 

        CIF 3627374 

Cicârlău, Str. Unirii nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail contact@primariacicarlau.ro; web www.primariacicarlau.ro 

 

AVIZAT SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICARLĂU 

                                                                             GEORGELA POP  

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.  86  /  16.12.2020  
    privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP) 

"Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție 

medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului 

SARS-Cov-2 in  Comuna Cicarlau, Judetul Maramures” 

 Primarul comunei  Cicârlău, judetul Maramures, analizând temeiurile juridice,respectiv 

prevederile: 

a) art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(1) și alin.(4) din 

Constituția României, republicată;  

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

e) HG 907/20016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice; 

f)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  

g)  Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea 

actelor administrative ;  

h)  art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrtiv 
 

 Luând act de : proiectul de hotărâre initiat de către Primarul comunei Cicârlău , 
judetul Maramures, însoțit de referatul de aprobare nr.6733 /2020  prin care se propune 
aprobarea  acestuia pentru următoarele considerente:  

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. 

Redeschiderea școlilor în condiții de siguranță necesită o largă asumare în 
societate și responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectării normelor 
impuse, în contextul prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a 
infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, este necesar să se 
asigure existența unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile 
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pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ pe 
perioada pandemiei COVID-19. 

Având în vedere iminența și necesitatea cursurilor școlare prin prezența fizică atât 
a elevilor cât și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, 
desfășurarea în bune condiții a  procesului educațional în anul școlar 2020/2021 presupune 
o serie de măsuri necesare în contextul situației de pandemie create de virusul SARS-Cov-
2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus. 

Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia 
asupra populației României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor 
de protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel 
încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ preuniversitar de stat 
în vederea obținerii următorului rezultat: 

 
 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-

CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a 
infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație preuniversitară.  

 În  vederea protejării sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

prin prioritatea de 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; 

Raportul compartimentului de resort nr.6734 /2020 si referatul compartimentului  de 

specialitate nr.6735 /2020. 

 Tinând cont de : 

GHIDUL SOLICITANTULUI privind accesarea fondurilor europene nerambursabile 

conform Axa Prioritară 9“Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19”, prinprioritatea 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”, Obiectivul Specific 9.1 

“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”; 

        Pentru buna implementare a acestui proiect, Ghidul Solicitantului, impune fiecarui 
solicitant in parte sa constituie o Unitate de Implementare a Proiectului, denumita in 
continuare UIP, unitate compusa din minim trei membri cu atributii clare in derularea si 
implementarea proiectului. 

Hotararea nr.  din 2020  prin care se aproba intocmirea documentatiei reprezentand 

Studiu de fezabilitate/ Documentatia tehnico-economica pentru proiectul ce are ca obiect 

"Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție 

medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului 

SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Judetul Maramures " în vederea accesării de fonduri 

europene din FEDR prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 

Prioritară 9 “Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, 
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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”, Obiectivul Specific 9.1 “Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19”. 

 

1. Ordonanța de Urgență nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de 

fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților 

didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus 

SARS-Cov-2 

2. Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României; 

3. Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 

4. Ordonanța de Urgență nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, 

precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei; 

5. Ordonanța de Urgență nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 

decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 

perioada stării de urgență; 

6. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor 

măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 

7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

65/2020privindunelemăsuripentrudigitalizareasistemului de coordonareşigestionare a 

fonduriloreuropenestructuraleşi de investiţiipentruperioada de programare 2014 - 2020 

8. REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, 

(UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice 

menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte 

sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru 

investiții ca reacție la coronavirus) 

9. REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și 

(UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități 

excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la 

epidemia de COVID-19 

10. Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea 

cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19 

11. Prevederile:  art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 

197 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

PROPUN  

 



4 

 

 

Art. 1. Se aproba infiintarea Unitatii de Management a Proiectului (UIP) pentru 

proiectul cu tema  "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu 

echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  

precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea 

coronavirusului SARS-Cov-2 in  Comuna Cicârlău, Judetul Maramures” în vederea 

implementarii proiectului finantat prin fonduri europene din FEDR prin Programul Operational 

Infrastructura Mare 2014-2020, 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”, Obiectivul 

Specific 9.1 “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” 

Art. 2. Persoanele desemnate ca membrii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) 

cu tema: "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de 

protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului 

SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău , Judetul Maramures ”, sunt: 

- Domnul Herta Marius Nicolae, in calitate de MANAGER al proiectului 

- Doamna Bozga Claudia  Simona, in calitate de RESPONSABIL FINANCIAR  

- Doamna Buda Alina Rodica, in calitate de RESPONSABIL DE ACHIZITII 

 

Art. 3. Membrii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) sunt numiti pentru toata 

perioada derularii si implementarii proiectului cu titlul "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție 

medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a 

preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău,, Judetul 

Maramures”, 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica :  

- Institutiei Prefectului –Judetul Maramures , în vederea exercitării controlului de 

legalitate ; 

-  Primarului comunei Cicarlau  

- Secretarului general al Comunei Cicârlău pentru aducerea la cunostiintă publică  

- Compartimentului contabil  

- Compartimentului  achizitii publice si implementarea proiectelor 

-  Membrilor Unitatii de Management a Proiectului 

 

INITIATOR PROIECT  

PRIMAR  

Sorin LUPSE  

 

 


