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                                              H O T A R A R E A Nr. 117 
            Din 11.11.2021 

Pentru aprobarea modificarii HCL nr. 4/2021 privind aprobarea  Proiectului cu titlul titlul 

proiect: „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Orașul Rupea în vederea gestionării 
crizei COVID - 19” proiect finatat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020  
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19  
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea 
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 

 

 

Consiliul local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica  extraordinara  la data de 

11.11.2021 

 

 Avand in vedere  raportul de aprobare  a primarului precum si raportul de specialitate 

al Secretarului General UAT  oras Rupea prin care se solicita aprobarea modificarii HCL nr. 

4/2021 ca urmare a solicitarii de clarificari  nr. 108674/05.11.2021, solicitata ca urmare a   

depunerii  cererii de finantare  pentru Proiectul cu titlul „Consolidarea capacităţii unităţilor de 

învăţământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID - 19” proiect finatat prin  
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației 
în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților 
de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-
COV-2  
 

In temeiul.art. 129 alin.2 lit. b , alin 4 lit f precum si art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. g din   

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

 

H O T  A R A S T E : 

 

Art.1. – Se aproba modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al orasului 

Rupea, nr. 4 din 14.01.2021 privind aprobarea  Proiectului cu titlul titlul : „Consolidarea capacităţii 

unităţilor de învăţământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID - 19” proiect finatat prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în 

contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în 

vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 , care va avea urmatorul 
cuprins:  

 

 ”Se aproba  Proiectul cu titlul „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Orașul 

Rupea în vederea gestionării crizei COVID - 19” proiect finatat prin  Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19  

Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în 

vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2  
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Valoare totala proiect: 230,505.73 lei 

Total eligibil: 223,650.72 

Total neeligibil: 6855.01” 

Art. 2. – Se aproba introducerea unui nou articol, art. 3 , care va avea urmatorul cuprins :  

 

(1)  Se aproba Obiectivul  general  al proiectului , si anume : 

Sprijinirea unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din Orasul Rupea pentru gestionarea 

situatiei cauzata de riscul de infectie cu virusul SARS-Cov-2, prin asigurarea infrastructurii 

funcionale si a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica masurile sanitare si 

de protectie minime in anul scolar 2020-2021. 

Capacitate adecvată de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ 

de gestionare a crizei sanitare. 

• Înainte de intervenţia POIM: NU 

• Ulterior intervenţiei POIM: DA 

 

(2)  Se aproba Indicatorii prestabiliţi de realizare, si anume : 

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

CoV-2 -  4 entitati 

 

(3) Se aproba Indicatorii suplimentari de realizare: 

Numar de persoane influentate pozitiv sau negativ de fiecare factor de risc sau forma de 

impact, identificati in cadrul proiectelor POIM - 1191 persoane 

Echipamentele/dotarile propuse prin proiect descrise conform Anexei 10 n de achiziţii - 121 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Consilier local                                                                             Secretar General U.A.T.  

Prof. Baba Dorin Ioan                 jr. Ioana Madalina Roman     

 

 

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 

Nr. 

consileri 

Prez

. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  10 5 10 - - 
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