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PROIECT DE HOTARARE NR. 21/ 23  februarie   2022 
 
 

Privind  modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr.84 /23.12.2020 privind 
aprobarea implementarii proiectului "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, Județul Maramureș” 
 
 

               Primarul  comunei Cicârlău, județul Maramureș, analizând temeiurile juridice, respectiv 
prevederile 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin (1) si (2)  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 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) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  e) 
Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea actelor 
administrative ;  
e) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările ulterioare;  
f) Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la contracte sau convenţii; 
g)  art. 129 alin (1) si alin (2) , lit d,combinat cu alin 7, lit a, art. 136 alin 1, art. 140 , art.197, 
art.198, art.199, art.240  alin (10 si art. 243 alin (1) lit.a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 
 Luând act de :  

   Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicârlău , referatul de aprobare al 
primarului nr. 1295 /2022, raportul compartimentului de resort nr.1296 /2022 si referatul 
compartimentului de specialitate nr. 1297 /2022. 
  Hotărârea Consiliului local nr. 84/23.12.2020 privind aprobarea implementării proiectului 
"Dotarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu echipamente de protectie medicală de 
tip măsti de protectie medicală, dezinfectanti,  precum si alte echipamente de acest tip, necesare 
pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul 
Maramureș "; 
             Ghidul de finanţare - Condiţii specifice de accesarea fondurilor în consolidarea 
capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza Covid-
19; 
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În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  
 

PROPUN  
 

Art. I. Hotărârea Consiliului Local nr. 84/23.12.2020, privind aprobarea proiectului şi a 
cheltuielilor legate de proiectul "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, Județul Maramureș”, se modifică după cum urmează: 

 
Art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

’’Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "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 
corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”, în cuantum de 
250,087.53lei (inclusiv TVA), respectiv valoarea totală eligibilă a proiectului în in cuantum de 
250,087.53lei.” 

 
Art. 3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 
“ Art. 3. Se aproba indicatorii tehnico economici conform tabelului și a devizului,atașat in 

cuantum de 210.157,59 lei la care se adaugă TVA în valoare de 39.929,94 lei. 
 
INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATĂ 

ID INDICATORI DE REALIZARE Unitate măsură 

2S130 Enităţi publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei 
sanitare cauzate de SARS –Cov-2.  
 

1 

1. Scoala Gimnazială Cicârlău  

 
INDICATORII DE REALIZARE POIM 

ID INDICATORI DE REALIZARE Unitate măsură 

2S132 Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Indicatorul este unul calitativ 

Înainte de 
intervenția 
POIM: NU 

2S132 Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Indicatorul este unul calitativ 

Ulterior 
intervenției 
POIM: DA 

UNITĂȚI FIZICE 

Nr. 
crt. 

Descriere Unitate de 
măsură 

Cantitate 

1. Masti chirurgicale de protectie buc 32.890,00 

2. Manusi de protectie perechi 660 

3. Dispensere automate sapun lichid buc 9 

4. Covoras mare dezinfectant buc 8 

5. Sapun lichid antibacterian litri 164,00 



6. Clor dezinfectant litri 651,00 

7. Dezinfectant pentru suprafete litri 1.320,00 

8. Lampa dezinfectare aer si suprafete buc 24 

 
 
Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 84/23.12.2020, rămân 

nemodificate. 
 
Art. III . Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate si se va aduce la 

cunostință publică prin afișare. 
 
 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

LUPȘE SORIN 
 
 

 
 
 
 
 
 


