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           Proiect   

 

HOTĂRÂRE 

            Privind:  modificare art. 2 la HCL nr. 55/2020 pentru aprobarea proiectului cu 

titlul “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul 
Orasenesc Rupea prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice”  , modificat prin HCL 
nr. ____ din 18.12.2020 
 
            Consiliul Local al orașului Rupea întrunit în ședintă   ordinara la data de 18.12.2020, 
             
Având în vedere:    
- Raportul de specialitate al Secretarului Orasului Rupea,  
- Referatul de aprobare a Primarului orașului Rupea,  
- lansarea apelului pentru accesarea fondurilor pentru consolidarea capacitatii de gestionare a 
crizei sanitare COVID- 19, Axa Prioritara 9- Protejarea sanatatii populatiei in contextul 

pandemiei cauzate de COVID- 19, Obiectivul specific 9.1. Cresterea capacitatii de gestionare 

a crizei sanitare COVID- 19, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014- 2020.  

- Ordinul nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri  pentru pregătirea 
spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură 
asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a 

şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-

CoV-2 

 
            În temeiul art.196 alin.(1), lit.b din Ordonanta de Urgenta 57/2019 – privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
H O T Ă R Ă Ș T E 

 
 
Art.1 . Se aproba modificare art. 2 la HCL nr. 55/2020 pentru aprobarea proiectului cu 

titlul “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul 

Orasenesc Rupea prin achizitionarea de echipamente si dotari specifice”  modificat prin 

HCL nr. ___ din 18.12.2020,  care va avea urmatorul cuprins:  
 

(1) Se aproba valoarea totala a proiectului “Consolidarea capacitatii de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul Orasenesc Rupea prin achizitionarea 

de echipamente si dotari specifice” in cuantum de 15.141.453,77 lei (inclusiv 

TVA) din care valoarea totala si nerambursabila este de 15.022.083,56 lei 
(inclusiv TVA). Contributia neeligiblila in proiect este de 119.370,21 lei, inclusiv 

TVA  
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”Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului” “Consolidarea capacitatii de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 de catre Spitalul Orasenesc Rupea prin achizitionarea 

de echipamente si dotari specifice” si indicatorii suplimentari de realizare detaliati in anexa 
nr. 1 la prezenta hotarare.  
  
 
  
PRIMAR                                                             CONTRASEMNEAZA    

Ing. Opris Alexandru                                                                                                       Secretar General U.A.T.  

                                 jr. Ioana Madalina Roman     
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