
  
                                       

                                 
                           

privind aprobarea implementării proiectului ”Echipamente de protecție medicală 
pentru copiii din comuna Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului  
  Având în vedere: 

a) prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

b) prevederile Ordinului comun al Ministerului Educației (nr. 4220/8.05.2020) și al Ministerului 
Sănătății (nr. 769/8.05.2020) pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 
îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în instituțiile/unitățiile de învățământ, instituții publice și toate 
structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetări;  

c) prevederile OUG 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;  

d) prevederile art. 129  alin (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

    luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1 din 04.01.2021 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
12 din 04.01.2021 ; 

b) raportul compartimentului implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile, 
înregistrat sub nr. 23 din 04.01.2021 ;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism și al comisiei de specialitate nr.3 pentru învăţământ, 
sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din 
cadrul Consiliului local Horodniceni.  
 
    în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ”Echipamente de protecție medicală 
pentru copiii din comuna Horodniceni”, depus spre finanțare în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură mare, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 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, cu scopul de a crea condițiile necesare 
desfășurării activității didactice și de a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, în 
contextul crizei pandemice create de SARS-CoV-2. 
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Art. 2.  Se aprobă bugetul proiectului în valoare de 144.255 lei cu TVA, pentru care 

finanțarea este 100% nerambursabilă, destinat sprijinirii unității de învățământ, pentru dotarea 
unităților de învățământ din comuna Horodniceni 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 în cadrul unităților școlare. 

 
Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-financiari pentru investiția ”Echipamente de 

protecție medicală pentru copiii din comuna Horodniceni”, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre. 
 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al 
comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 12 ianuarie 2021 
Nr. 1         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
CONSILIER LOCAL,  

 
 ……………….…………………… 

V i c t o r  M I H A I   
Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

HORODNICENI , 
 

….…………………………............... 
Luiza-Maria MITROFAN  
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