
ROMÂNIA 

 JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                NR.6/13.01.2021 

 COMUNA CORNEȘTI 

PRIMAR 

 
P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E  

Privind achiziţia de echipamente de protecţie medicală pentru unităţile de învăţământ 

preuniversitar din comuna Cornești, judeţul Dâmboviţa 

           Primarul comunei  Cornești, judeţul Dâmboviţa. 

Având în vedere: 

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele masuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de 

prevenție a activităților didactice aferente anului scolar 2020/2021 în contextul riscului de 

infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 ,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.613/2020, 

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr.1184/19.10.2020 cu modificările și 

completările ulterioare- Condiţiile specifice de accesare a fondurilor, Capitolul 2- Reguli 

pentru acordarea finanţării, Secţiunea 2.I Eligibilitatea solicitantului/partenerilor lit. c, 

precum şi necesitatea constituirii Unităţii de implementare a proiectului (UIP), care va 

asigura la nivel local implementarea proiectului şi va asigura legătura cu autorităţile şi 

instituţiile implicate în procedura de finanţare a acestuia; 

- Prevederile art. 5 lit. ee), art.129 alin. (1)-(2) lit.d), alin. (4) lit. e), alin (7) lit.a) şi alin. 

(14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c art.80 și art.81  din  Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

rerepublicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia public, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
           Raportat la : 

-Identificarea sursei de finanţare pentru realizarea proiectului "Achiziţia de echipamente 

de protecţie medicală pentru unităţile de învăţământ preuniversi iar din comuna Cornești, 

judeţul Dâmboviţa “cu dispozitive şi echipamente de protecţie necesare prevenirii 

răspândirii infecţiei cu virusul SARS CoV-2, în cadrul Programului Operaţional 

Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectul specific 9.1 Creşterea capacităţii de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

- perioada de derulare în conformitate cu prevederile Programului Operaţional  

Infrastructură Mare 2014-2020. 

-referatul comun al compartimentului financiar contabilitate și Compartimentului achiziții 

și proiecte înregistrat cu nr.316/13.01.2021;  

          În temeiul art.136, art.129 alin.(3) lit. a şi d, coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 
                               S E  P R O P U N E :  
 
          Art.1. Se aprobă depunerea proiectului “Achiziţie de echipamente de protecţie 

medicala pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Cornești judeţul 

Dâmboviţa” în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020  

 

 



/ 

 

 

Axa Prioritară 9 -Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Obiectul specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 

GOVID-19. 

Art. 2. Valoarea maximă eligibilă a investiţiei propuse în proiectul achiziţie de 

echipamente de protecţie medicală pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din  

comuna Cornești, judeţul Dâmboviţa, este de 191660,89 lei(inclusiv TVA) conform 

anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. 

Art.3. Reprezentantul legal al localităţii Cornești în cadrul proiectului prevăzut la 

art. 1 este primarul comunei Cornești  dl.Radu STANCU, care va duce la îndeplinire  

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Cornești. 

       Art.6. Prezenta hotărâre se comunica de către secretarul general al comunei Instituţiei  

Prefectului-județul Dâmboviţa ,Primarului comunei Corneşti, Compartimentului financiar 

contabilitate, Compartimentul achiziții publice și proiecte din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-

ul Primăriei comunei Cornești www.comunacornesti.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

                         

            INITIATOR,                                                                  AVIZAT  

         Radu STANCU                                                     PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                  SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                               Gheorghiţa STAN         

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

     

CORNEŞTI ____.____._____   

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.___.2021, cu un număr de _____voturi 

pentru,voturi împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

                                                                                                                     

 

 

http://www.comunacornesti.ro/
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JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 COMUNA CORNEȘTI 

PRIMAR 

                                         

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind achiziţia de echipamente de protecţie medicală pentru 

unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Cornești, judeţul Dâmboviţa 

 

În contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar 

şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, interesul 

public general a determinat adoptarea unor măsuri care să permită autorităţilor publice să 

intervină eficient, cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei. 

SARS-Cov-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat 

deja o criză sanitară fără precedent şi decesul unui număr mare de persoane la nivel global 

şi în state din Uniunea Europeană, printre care şi România. 

 Ca urmare a acestui fapt, în luna mai 2020, prin Ordinul nr. 613 al ministrului 

fondurilor europene, a fost aprobat Ghidul Solicitantului - Consolidarea Capacităţii de 

Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19. Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătăţii 

populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 

Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ,din cadrul Programului 

Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi a fost lansat Apelul de proiecte -

Cod Apel: POIM/ /9/1. ,ordin nr.613/2020 fiind modificat și completat ulterior. 

 Astfel, prin proiectul inițiat vă propun achiziţia de echipamente de protecţie medicală  

Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Cornești, judeţul Dâmboviţa: 

1. valoarea totală a investiţiei a obiectivului de investiţie este de 191.660,89 lei 

(TVA inclus) - finanţarea prezentului proiect se va face integral din fonduri europene 

nerambursabile (FEDR). 

2. durata estimata de execuţie a obiectivului de investiţie 

- activitatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie si incheierea contractelor 

cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POIM/ /9/1 

Consolidarea capacitatii unităţilor de invatamant preuniversitar de stat in vederea 

gestionarii situaţiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 - 1 luna; 

- managementul proiectului (intern si extern) si asistenta in organizarea 

procedurilor de achiziţii - 6 luni; 

- activitatile de informare si promovare a proiectului -6 luni; 

- activitati privind achiziţiile din dotare a unităţilor de invatamant preuniversitar 

de stat in vederea gestionarii situaţiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2 si 

distribuirea acestora -6 luni. 

3. Indicatori tehnici - echipamentele/dotările propuse prin proiect sunt descrise 

conform Anexei la proiectul de hotărâre. 

în vederea depunerii proiectului este necesară Hotărârea Consiliului Local 

Cornesti privind aprobarea depuneri proiectului si a indicatorilor tehnico-economici 

pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicala pentru unităţile de invatamant 

preuniversitar din comuna Cornesti judeţul Dâmbovita. 

       In concluzie supun atentiei Consiliului local proiectul de hotărâre care 

îndeplinește condițiile de oportunitate și necesitate și vă propun adoptararea acestuia în 

forma învederată. 

                                  PRIMAR, 

                                         Radu STANCU  


