
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere 

în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna 

Griviţa, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei  

sanitare cauzate de SARS-Cov-2”   

 

 Având în vedere: 

- O.U.G. nr. 144/2020 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; 

- Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Consolidarea 

capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de 

pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Cod apel: POIM//9/1/Consolidarea capacităţii 

unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-COV-2, 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, Obiectivul Specific 9.1: Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă proiectul „Dotarea unităților de învățământ din comuna Griviţa, 

județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-

Cov-2”, în vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, obiectiv specific 9.1. - Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Dotarea unităților de 

învățământ din comuna Griviţa, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea 

crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, conform Anexei 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea unităților de învățământ din 

comuna Griviţa, județul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare 

cauzate de SARS-Cov-2”  în cuantum de 158.228,47 lei inclusiv TVA. 

Art. 4. - Se aprobă sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Griviţa, județul Vaslui 

cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”, pentru 

implementarea proiectului în condiții optime şi se vor asigura din bugetul local al comunei 

Grivița. 



Art. 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 6. - Se aprobă demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente 

proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Griviţa, județul Vaslui cu 

echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”. 

Art. 7. - Se împuternicește doamna Alina-Iuliana Munteanu, primarul comunei Grivița, 

să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele comunei Grivița. 

Art. 8. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul aparatului de specialitate va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 9. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Griviţa. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 06.11.2020, cu 12 

voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 12 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

        Consilier local                  Secretar general 

                    Ioan Dabija                                                           Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

 

 

 

 

Griviţa, 06 noiembrie 2020 

Nr. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 57/2020 

 

Indicatorii proiectului 
 „Dotarea unităților de învățământ din comuna Griviţa, județul Vaslui cu echipamente 

specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2” 

 

 

Indicatori economici: 

Valoarea totala a investitiei, din care: 158.228,47 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli eligibile – finanțate prin FEDR - 100% 158.228,47 lei inclusiv TVA 

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat) – 0% 0,00 lei inclusiv TVA 

Cheltuieli neeligibile (buget de stat) 0,00 lei inclusiv TVA 

 

INDICATORI DE REALIZARE IMEDIATĂ  

ID 
INDICATOR DE REALIZARE 

Unitate 

măsură 

2S130 Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate 

de SARS-CoV-2 
1 

 

INDICATORI DE REZULTAT POIM  

ID 
INDICATOR DE REALIZARE 

Unitate 

măsură 

2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu 

virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare 

Indicator 

calitativ: DA 

 

 

Preşedinte de şedinţă                  Secretar general 

       Consilier local                                         Bogdan-Constantin Vătafu  

        Ioan Dabija 


