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                                                        HOTARAREA nr. 18 

      Din 21.03.2022   

Privitor la : aprobarea planului de achizitii  pentru proiectul 
„Consolidarea capacității unităților de învățământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei 

COVID- 19” 
   Consiliul Local al orasului Rupea judeţul Brasov, întrunit în şedinţa extaordinară in data de 

21.03.2022                 

Luând în dezbatere :  

 -  Raportul de aprobare al  primarului orasului Rupea, prin care propune  aprobarea planului de 

achizitii pentru, proiectului  „Consolidarea capacității unităților de învățământ din Orașul Rupea 

în vederea gestionării crizei COVID- 19”, depus in cadrul Programului Operational Infrastructura 

Mare  , Consolidarea capacitații unitaților de învățamânt de stat în vederea gestionarii situației 

de pandemie generate de virusul SARS-COV-2Axa Prioritara : Protejarea sanatații populației în 

contextul 

crizei sanitare cauzate de COVID-19,cresterea eficienței energetice si utilizarea surselor 

regenerabile de energie, COD proiect : 149942 

- Contractul de finantare  neramburasbila nr1097/03.03.2022 pentru  proiectul cu titlul „Consolidarea 

capacității unităților de învățământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID- 19” 
, COD SMIS 2014 – 149942 

          În conformitate cu prevederile art.11 alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6), art.12 din  

Hot.  nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru,  Legii nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare, Legii nr.  53/2002 , privind transparența 

decizionlă; 

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

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

                                               H O T Ă R Â S T E :               
Art. 1  Se aproba programul  de achizitii aferent  - Contractul de finantare  

neramburasbila nr1097/03.03.2022 pentru  proiectul cu titlul „Consolidarea capacității 

unităților de învățământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID- 19” , 

COD SMIS 2014 – 149942 conform anexei  la prezenta hotarare.  

      Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orasului , de 

Compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului 

Rupea precum si de echipa de implementare a proiectului mentionat mai sus.  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Consilier Local                                                                           Secretar General U.A.T.  

Grusea Lucian Constantin                 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  13 2 13 - - 
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