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             H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea implementarea proiectului ”Achiziționarea de echipamente de protecție medicală, pentru 

Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin, Grădinița cu P.P ”Prichideii Veseli” Huedin, Liceul Teoretic ”Octavian 

Goga” Huedin” și aprobarea indicatorilor  tehnico – fiannciari ai proiectului 

 

 

 Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020. 

 Tinand seama de referatul nr. 8175/22.10.2020 înaintat de  Boca Paula, inspector clasa I grad 

profesional principal în cadrul Compartimentului Dezvoltare Durabilă şi Comunicare din cadrul Aparatului de 

Specialitate al primarului orașului Huedin, prin care propune aprobarea implementării proiectului 

”Achiziționarea de echipamente de protecție medicală, pentru Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin, Grădinița 

cu P.P ”Prichideii Veseli” Huedin, Liceul Teoretic ”Octavian Goga” Huedin” și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului.  

      Avand în vedere proiectul de hotărâre nr/ 8242/23.10.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare la ședința din data de 23.10.2020. 

- Luând în considerare prevederile :  

- Art. 44 alin. 1, 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

- Ordinul comun al Ministerului Educației  (nr. 4.220/8.05.2020) și al Ministerului Sănătății (nr. 

769/8.05.2020) pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 

2 în instituțiile/unitățile de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau 

coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, 

- OUG 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. 

  În conformitate cu Art. 129, alin 2 lit. d), alin. 7 lit. n) și art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind        

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

      H O T A R A S T E  

 

Art.1.Se aprobă implementarea proiectului ”Achiziționarea de echipamente de protecție medicală, 

pentru Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin, Grădinița cu P.P ”Prichideii Veseli” Huedin, Liceul Teoretic 

”Octavian Goga” Huedin”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură mare, Axa 

Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin 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 și Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19, care vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de 

reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, cu scopul de a crea condițiile 

necesare desfășurării activității didactice și de a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, în contextul 

crizei pandemice create de SARS-CoV-2. 

Art. 2 – Se aprobă bugetul proiectului în valoare de 1204829.32 lei cu TVA, destinat sprijinirii unității 

de învățământ, pentru dotarea unității/unităților de învățământ cu echipamente de protecție medicală de tip măști 

de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a 

preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în cadrul unităților școlare.  

Art. 3 – Se aprobă indicatorii tehnico-financiari pentru investiția ”Achiziționarea de echipamente de 

protecție medicală, pentru Liceul Tehnologic ”Vlădeasa” Huedin, Grădinița cu P.P ”Prichideii Veseli” Huedin, 

Liceul Teoretic ”Octavian Goga” Huedin”, conform Anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotarare. 



Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează dl. DR. Mircea 

Moroșan, primar al orașului HUEDIN, județul Cluj. 

Atr. 5 – Prezenta Hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Cluj și Primarului 

orașului Huedin. 
 

Nr.134/23.10.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              12 

        Consilieri absenti:    3  

        Votat pentru:   12 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Buzaș-Fekete Maria                                 Cozea Dan 


