
  
                                       

                                 
                           

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 12 ianuarie 2021 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;  

e) solicitarea de clarificare nr. 3/02.03.2022 transmisă de Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Infrastructura Mare pentru Proiectul: cod SMIS 149915 - 
Echipamente de protecție medicala pentru copiii din comuna Horodniceni 

   
  luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 19 din 02.03.2022 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
848 din 02.03.2022 ; 

b) raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr. 849  din 02.03.2022 ;  
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 modificarea și completarea Anexei nr. 1 „Indicatorii tehnico-economici ai 
investiției - Echipamente de protecție medicală pentru copiii din comuna Horodniceni” la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 1 din 12.01.2021 privind aprobarea implementării proiectului ”Echipamente de 
protecție medicală pentru copiii din comuna Horodniceni” și aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, care va cuprinde „Indicatorul prestabilit de realizare 2S130 – Entități publice 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE    

  



dotate prin proiect din cererea de finanțare – 3”, conform anexei care face parte integrantă 
din această hotărâre.   
   
      Art. 2. – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Horodniceni nr. 1 din 12.01.2021 se înlocuiește cu anexa la prezenta.   
      

      Art. 3. – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare își 
încetează aplicabilitatea.  

 
     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, 11 martie 2022 
Nr. 20        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 

data de 11.03.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu un număr de: _______ voturi ,,pentru,,; ______voturi ,,împotrivă,,; _____,,abțineri,, din 

numărul total de 13 consilieri în funcție și _____ consilieri locali prezenți la ședință. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
 

 ……………….…………………… 
 

Contrasemnează pentru legalitate : 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

HORODNICENI , 
 

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

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/


Anexa 1 la HCL nr. 20/11.03.2022 
 
 

 
 

Indicatorii tehnico- economici ai investiției ”Echipamente de protecție medicală pentru copiii din 
comuna Horodniceni” 

 
 

Nr. Investitii propuse prin proiect

Cost unitar U.M. Nr persoane nr zile nr buc/zi Cantitate Cost total

1 Măști elevi - 50 buc/cutie 29.75 cutie 362 96 2 1400 41650

3 Masti personal - 50 buc/cutie 29.75 cutie 35 96 2 140 4165

4 Dezinfectant pentru maini - 1 l 65.45 bidoane 397 96 10 760 49742

6 Dezinfectant suprafețe - 5 l 136.85 bidoane - 96 2 200 27370

7 covoras dezinfectant 107.1 buc - - - 30 3213

8 manusi protectie 100 buc/cutie 77.35 cutii 35 96 2 70 5414.5

9 consultanta 12100.5 buc - - - 1 12100.5

10 publicitate 300 buc - - - 2 600

Total 144255

Cost de investitie (lei, cu TVA)

 
 
 
 
     Indicatorul prestabilit de realizare 2S130 – Entități publice dotate prin proiect din 
cererea de finanțare – 3.  
 
 
 
 
 
          Președinte de ședință,                                                         Secretar general,  
 
               
 


