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HOTĂRÂRE 
Nr.53 din 04.06.2021 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 60 din 26.10.2020 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv  indicatorii tehnico-
economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie în vederea desfășurării activității 

didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie în comuna Pietroasa”                          
 
 
Având în vedere: 
-instrumentele de prezentare şi motivare care însoţesc proiectul Hotărârii Consiliului 

Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 60 din 26.10.2020 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv  indicatorii tehnico-
economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie în vederea desfășurării activității 

didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie în comuna Pietroasa”, înregistrat sub nr.45 din 
04.06.2021, respectiv: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasa, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat sub nr.3347/04.06.2021, 

-raportul compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, , înregistrat sub nr.3348/04.06.2021, prin care propune modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 60 din 26.10.2020 privind aprobarea proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiect, respectiv  indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de 
echipamente de protectie în vederea desfășurării activității didactice pentru gestionarea situatiei 
de pandemie în comuna Pietroasa”, 

-Avizul favorabil al comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, cultură, muncă și 

protecție social, protecția copiilor, activități sportive și de agrement, 
-solicitarea de clarificare 1 cu numărul.52553 din data de 26.05.2021, transmisa de către 

Autoritatea de Management POIM, referitoare la proiectul cod SMIS 143652 ,,Achizitia de 
echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea 
situatiei de pandemie in comuna Pietroasa”, înregistrată la U.A.T. Comuna Pietroasa sub 

numărul 31795/27.05.2021, 
-prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare (POIM), 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 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.    
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasa  nr.60 din 26.10.2020 privind aprobarea 

proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv  indicatorii tehnico-economici ai 
proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice 
pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Pietroasa” 
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 Ținând cont de prevederile:  
- art.  41, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu referire la 

cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice, cu modificările și completările 

ulterioare, 
-Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
-art.5 alin.(1) lit.a) alin.(ii) din Hotararea 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d) , art.139 alin.(1) și 

alin. (3) lit. d), art.155 alin.(1) lit.d) și e) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,cu modificările și completările ulterioare. 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.I. Se modifică art.2 din Hotărîrea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 60 din 
26.10.2020, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv  indicatorii 

tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie în vederea desfasurarii 
activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Pietroasa”  - cod SMIS 
143652 si va următorul cuprins: 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Achizitia de echipamente de 

protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de 
pandemie in comuna Pietroasa”, în cuantum de 766.889,77 lei (inclusiv TVA)  din 
care: 765.889,78 lei eligibil si  999,99 lei neeligibil, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 60 din 
26.10.2020, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv  indicatorii 

tehnico-economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie in vederea desfasurarii 
activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna Pietroasa”  - cod SMIS 
143652 si va următorul cuprins: 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a proiectului în cuantum de 999,99 lei, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 

contribuția de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 0,00 lei, 

reprezentând cofinanțarea ,,Achizitia de echipamente de protectie in vederea 

desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie in comuna 
Pietroasa”. 
 

  Art. III.  Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 60 din 
26.10.2020 rămân neschimbate. 

  Art.IV. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Pietroasa. 
           Art.V. Prezenta hotărâre se comunică cu Instituția Prefectului județului Bihor, Primarul 

comunei Pietroasa, copmpartimentul achiziții publice, compartiment contabilitate, dosar şedinţă, 

se publică în Monitorul Oficial al comunei Pietroasa la pagina de internet 
www.primariapietroasabh.ro în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE”. 
 
                  Președinte de ședință,                                                    Contrasemnează:   
                  Augustin BANCIU                                             Secretarul general al comunei, 
                                                                                                         Adriana ȚICA                                       

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis: 
Cu  12 voturi pentru, 0 împotrivă , 0 abțineri. 
Consilieri în funcție: 13 
Consilieri prezenți: 12 

http://www.primariapietroasabh.ro/
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Anexă la  
H.C.L. nr. 53 din 04.06.2021 

 
 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 60 din 26.10.2020 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv  indicatorii tehnico-
economici ai proiectului ,,Achizitia de echipamente de protectie în vederea desfășurării activității 

didactice pentru gestionarea situatiei de pandemie în comuna Pietroasa”                          
 

Descrierea proiectului si indicatorii tehnico-economici ai investitiei 

 
Proiectul va fi depus pentru a fi finantat prin Programul Operațional Infrastructură Mare  

(POIM), 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 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. 

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. 

Finantarea nerambursabila este indispensabila comunei Pietroasa in contextul prevenirii, 
depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2, 
in scopul desfășurarii în condiții de siguranță a anului școlar prin asigurarea disponibilității 

echipamentelor/dispozitivelor de protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare 
minime necesare, in vederea dezvoltarii capacitatii adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin 
diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație 

preuniversitară, in Comuna Pietroasa, judetul Bihor. 



Indicatori tehnici:  
Scoala Gimnaziala nr.1 Pietroasa 

Nr. 
Crt. 

Investitii 
propuse prin 

proiect 

NR. 
COPII 

per 
fiecare 
unitate 

Nr. 
Profesori 
titulari 

NR. Sali 
CLASE 

Nr.  
Birouri/Sala 
pofesorala 

Nr. 
Biblioteca 

Nr. 
Depozit 

Nr. 
Arhiva/Material 

didactic 
Coridor 

Nr. 
Grupuri 
Sanitare 

Nr 
intrari -
iesiri in 
Scoala/ 
Liceu 

Suprafata 
Cladire   

cantitate U.M 

1 

Masti de 
protectie de 
unica 
folosinta 

82 11 8 3 1 1 2 3 2 2 988 

31,620.00 buc 

2 Manusi de 
protectie 1,870.00 Pereche 

(2buc) 

3 

Tunel 
pulverizare 
dezinfectant 
cu senzor de 
masurare a 
temperaturii 

2.00 buc 

4 Covor 
dezifectant 19.00 buc 

5 Temometru  
noncontact 11.00 buc 

6 

Dozator 
automat cu 
senzor pentru 
dezinfectant 
spray cu 
suport 
antipicurare si 
suport pentru 
podea 

17.00 buc 

7 Dozator 
prosop hartie 17.00 buc 

8 
Cos de gunoi 
cu pedala si 
capac 

20.00 buc 

9 

Lampa/ 
dezinfectant 
pe baza de 
ozon 

11.00 buc 

10 
Dezinfectant 
de maini 
(lichid) 

174 litru 

11 Dezinfectant 
de suprafete 420 litru 

 



Școală Gimnazilă nr. 2 Chișcău 

Nr. 
Crt. 

Investitii propuse 
prin proiect 

NR. 
COPII 

per 
fiecare 
unitate 

Nr. 
Profesori 
titulari 

NR. Sali 
CLASE 

Nr.  
Birouri/Sala 
pofesorala 

Nr. 
Biblioteca 

Nr. 
Depozit 

Nr. 
Arhiva/Material 

didactic 
Coridor 

Nr. 
Grupuri 
Sanitare 

Nr 
intrari -
iesiri in 
Scoala/ 
Liceu 

Suprafata 
cladire 

 

cantitate U.M 

1 Masti de protectie de 
unica folosinta 

92 9 7 2 0 1 1 3 5 3 1314 

34.340,00 buc 

2 Manusi de protectie 1.530,00 Pereche 
(2buc) 

3 

Tunel pulverizare 
dezinfectant cu 
senzor de masurare a 
temperaturii 

3.00 buc 

4 Covor dezifectant 19.00 buc 

5 Temometru  
noncontact 9.00 buc 

6 

Dozator automat cu 
senzor pentru 
dezinfectant spray 
cu suport 
antipicurare si 
suport pentru podea 

17.00 buc 

7 Dozator prosop 
hartie 17.00 buc 

8 Cos de gunoi cu 
pedala si capac 19.00 buc 

9 Lampa/ dezinfectant 
pe baza de ozon 9.00 buc 

10 Dezinfectant de 
maini (lichid) 189 litru 

11 Dezinfectant de 
suprafete 558 litru 

 

 

 

 

 



Școala Primară Gurani 

Nr. 
Crt. 

Investitii propuse prin 
proiect 

NR. 
COPII 

per 
fiecare 
unitate 

Nr. 
Profesor
i titulari 

NR. 
Sali 

CLASE 

Nr.  
Birouri/Sala 
pofesorala 

Nr. 
Bibliotec

a 

Nr. 
Depozit 

Nr. Arhiva/ 
Material didactic 

Corido
r 

Nr. 
Grupuri 
Sanitare 

Nr 
intrari 
-iesiri 

in 
Scoala/ 
Liceu 

Suprafat
a cladire 

 

cantitate U.M 

1 Masti de protectie de unica 
folosinta 

41 3 3 1 0 0 1 3 2 2 402 

14.960.0
0 buc 

2 Manusi de protectie 510.00 pereche 
(2buc) 

3 
Tunel pulverizare 
dezinfectant cu senzor de 
masurare a temperaturii 

2.00 buc 

4 Covor dezifectant 9.00 buc 

5 Temometru  noncontact 4.00 buc 

6 

Dozator automat cu senzor 
pentru dezinfectant spray cu 
suport antipicurare si suport 
pentru podea 

9.00 buc 

7 Dozator prosop hartie 9.00 buc 

8 Cos de gunoi cu pedala si 
capac 10.00 buc 

9 Lampa/ dezinfectant pe 
baza de ozon 4.00 buc 

10 Dezinfectant de maini 
(lichid) 82 litru 

11 Dezinfectant de suprafete 171 litru 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială nr. 2 Cociuba Mică 

Nr. 
Crt. 

Investitii propuse prin 
proiect 

NR. 
COPII 

per 
fiecare 
unitate 

Nr. 
Profesori 
titulari 

NR. Sali 
CLASE 

Nr.  
Birouri/Sala 
pofesorala 

Nr. 
Biblioteca 

Nr. 
Depozit 

Nr. 
Arhiva/Material 

didactic 
Coridor 

Nr. 
Grupuri 
Sanitare 

Nr 
intrari -
iesiri in 
Scoala/ 
Liceu 

Suprafata 
cladire 
(MP) 

 

cantitate U.M 

1 Masti de protectie de 
unica folosinta 

46 3 3 1 0 0 1 1 1 1 216 

16.660,00 buc 

2 Manusi de protectie 510.00 Pereche 
(2buc) 

3 

Tunel pulverizare 
dezinfectant cu senzor 
de masurare a 
temperaturii 

1.00 buc 

4 Covor dezifectant 7.00 buc 

5 Temometru  noncontact 4.00 buc 

6 

Dozator automat cu 
senzor pentru 
dezinfectant spray cu 
suport antipicurare si 
suport pentru podea 

6.00 buc 

7 Dozator prosop hartie 6.00 buc 

8 Cos de gunoi cu pedala 
si capac 7.00 buc 

9 Lampa/ dezinfectant pe 
baza de ozon 4.00 buc 

10 Dezinfectant de maini 
(lichid) 92 litru 

11 Dezinfectant de 
suprafete 92 litru 



Servicii: 

- servicii de consultanta pentru intocmirea cererii de finantare cu documentele anexe si depunerea 
proiectului;   

- auditul financiar al proiectului;  

Activitati specifice programului de finantare si a domeniului de interventie: 

- activitati de informare si publicitate; 

 

Indicatori economici: 

Valoarea totala a proiectului conform bugetului cererii de finantare al proiectului ,,Achizitia de 
echipamente de protectie in vederea desfasurarii activitatii didactice pentru gestionarea situatiei 
de pandemie in comuna Pietroasa” este de 766.889,77 lei (inclusiv TVA), din care  765.889,78 lei 
eligibil si  999,99 lei neeligibil. (cota TVA 19%). 

Proiectul nu este generator de venit. Cursul de schimb valutar la care se va face conversia bugetului 
proiectului in Euro este  1 euro = 4,8318 lei, curs de schimb Inforeuro din luna August 2020. 

 
      
                       Președinte de ședință,                                                    Contrasemnează:   

     Augustin BANCIU                                             Secretarul general al comunei, 
                                                                     Adriana ȚICA                                                                                                                                                    

                                                    
 


