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HOTĂRÂREA NR.266/2021
de aprobare a modificării și completării H.C.L. nr. 318/2020 de aprobare a participării la
Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin depunerea cererii de finanțare ”Împreună în
cursa anti SARS-CoV-2” precum și aprobarea bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul
local necesare pentru acest proiect
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ
CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, JOI 9 SEPTEMBRIE 2021
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
365/2021;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.365/2021;
• Raportul de specialitate nr. 9720/02.09.2021, al Direcției Proiecte, de fundamentare a
proiectului de hotărâre de aprobare a participării la Programul Operațional Infrastructură Mare,
Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19,
prin depunerea cererii de finanțare ”Împreună în cursa anti SARS -CoV-2” precum și aprobarea
bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul local nec esare pentru acest proiect.
Având în vedere :
• O.U.G. 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;
• O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• H.C.L. nr. 318/2020 de aprobare a participării la Programul Operațional Infrastructură Mare,
Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19,
prin depunerea cererii de finanțare ”Împreună în cursa anti SARS -CoV-2” precum și aprobarea
bugetului și a angajării cheltuielilor de la bugetul local necesare pentru acest proiect ;
• Ghidul de Finanțare „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în
vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” lansat de
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Infrastructură Mare;
• Solicitarea de clarificări nr. 85920/01.09.2020 primită din partea Autorității de Management
pentru Programul Operațional Infrastructură Mare;
• Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
• Art. 129, alin.(1), alin.(2) lit. b), alin. (7), lit. c, alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Avizul favorabil al comisiei de specialitate I din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• Art. 134, alin 4, art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se aprobă modificarea Art. 3 al HCL nr. 318/2020 care va avea următorul conținut:
"Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) "Împreună în cursa anti
SARS-CoV-2" în cuantum de 11.528.318,58 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă
10.843.592,58 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 684.726 lei (inclusiv TVA).
Art.II. Se aprobă completarea HCL nr. 318/2020 prin introducerea art 3
conținut:

1

care va avea următorul

1

"Art. 3 . Se aprobă Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect, respectiv list a
echipamentelor de protecție medicală și a dezinfectanților solicitați prin proiect, Anexa la
prezenta hotărâre."
Art. III. Restul dispozițiilor HCL nr. 318/2020 rămân neschimbate.
Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
Primarul Municipiului Baia Mare;
Direcţia Proiecte;
Direcţia Investiţi;
Direcţia Economică;
Directia Juridică;
Serviciul Administrație Publică Locală.

Crăciun Ovidiu Andrei
Preşedinte de şedinţă

Total consilieri
Prezenţi
Pentru
Impotrivă
Abţineri

Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

23
19
19
-
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