ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS
CIF 5123608
Sat Roata de Jos, Strada Republicii, nr. 65, tel/fax 0246266115, adresă e mail:
cl_roatadejos@yahoo.com, site: www.primariaroatadejos.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57/19.10.2021
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 56/27.11.2020, privind aprobarea proiectului
„CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA
ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE
PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2” și a cheltuielilor legate de proiect
PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere:
-Nota de fundamentare întocmită de dna. Moise Adriana Alina, consilier grad profesional superior, în
cadrul Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, cu nr. de înregistrare
384/2134/19.10.2021, privind necesitatea și oportunitatea modificării H.C.L. nr. 56/27.11.2020, privind
aprobarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT
DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE
PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2” și a cheltuielilor legate de proiect ;
-Solicitarea de clarificare 1 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr.
97001/06.10.2021, înregistrată la Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr.
18394/06.10.2021;
-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 385/2135/19.10.2021;
-Aspectul că U.A.T. Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu este solicitant eligibil, în calitate de
autoritate publică locală pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității
administrativ teritoriale;
-Măsurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, prevăzute de
legislația în vigoare, pentru prevenirea riscului infectării cu coronavirus SARS-CoV-2;
-Necesitatea dotării corespunzătoare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza
Comunei Roata de Jos, cu echipamente/dispozitive de protecţie medicală şi asigurarea resurselor
materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de
învățământ de stat, pe perioada pandemiei COVID-19;
-Ghidul solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU
CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ÎN VEDEREA
GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2, lansat în
cadrul Programului 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;
-Prevederile Ordinului nr. 1364/18.11.2020, pentru modificarea Ghidului Solicitantului, Conditii
specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacitatilor de invatamant de stat in vederea
gestionarii pandemiei generata de virusul SARS-COV-2, Axa prioritara (Ap) 9. „Protejarea Sanatatii
populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul Covid 19”, Obiectivul Specific (OS)9.1„ Cresterea
capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operational
Infrastructura Mare (POIM), aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1184/2020;
-Prevederile Ordinului nr. 847/10.08.2021, pentru modificarea Ghidului Solicitantului, Conditii
specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacitatilor de invatamant de stat in vederea
gestionarii pandemiei generata de virusul SARS-COV-2, Axa prioritara (Ap) 9. „Protejarea Sanatatii
populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul Covid 19”, Obiectivul Specific (OS)9.1„ Cresterea
capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”;
-Prevederile H.C.L. nr. 20/20.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al
Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art 44, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;
-Prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 155, alin. (1), pct. d) și alin. (5), lit. „b” și “d”, coroborat cu prevederile art. 129, alin.
(2), lit. “d” și alin. (7), lit. “a” , “c” și “h” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2017 Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2017 Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al Comunei
Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
H.C.L. nr. 56/27.11.2020, privind aprobarea proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA ROATA DE JOS, JUDEȚUL
GIURGIU, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL
SARS-COV-2” și a cheltuielilor legate de proiect și adoptarea unei hotărâri după cum urmează:
HOTĂRÂRE:
ART I. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 56 din 26.11.2020 privind aprobarea Proiectului “
CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA
ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE
GENERATE DE VIRUSUL SARS COV 2 ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT “, cod
SMIS 143579, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 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,
apelul de proiecte POIM/881/9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, conform Notei de fundamentare nr.
384/2134/19.10.2021, întocmită de administratorul public al comunei dna. Miroiu Ilinca, anexa 1 la
prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă din prezenta.
ART II. Se modifică lista echipamentelor de protecție și dispozitive medicale propuse a fi
achiziționate prin proiect, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă din
prezenta.
ART III. Se aprobă modificarea contribuției proprii a U.A.T. ROATA DE JOS în proiectul
CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN COMUNA ROATA
DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE
GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2, cod SMIS 143579, în cuantum de 4.680,00 lei, reprezentând
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului și valoarea eligibilă în cuantum de
1.447.854,31 lei (inclusiv TVA), iar valoarea totală a proiectului, se menține în cuantum de
1.452.534,31 lei (inclusiv TVA).
ART IV. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART V. Se împuternicește Ghidănac Marin, să semeneze toate actele necesare şi contractul de
finanţare în numele U.A.T. Comuna Roata de Jos.
ART VI. Prevederile Hotararii nr. 56/26.11.2020 se modifică în mod corespunzător
prevederilor prezentei hotărâri.

ART VII. Prezenta hotărâre va fi adusa la indeplinire de catre primar prin compartimentele
din cadru aparatului de specialitate, iar secretarul general al u.a.t. va comunica celor in drept prin
intermediul Compartimentul Relații cu Publicul și R.E.C.L.
ART VIII. Compartimentul Relații cu Publicul și R.E.C.L. va asigura comunicarea prezentei
hotărâri primarului și viceprimarului comunei Roata de Jos, administratorului public al comunei,
Compartimentului Contabilitate Buget Impozite și Taxe Locale, Compartimentului Investiții Achiziții
și Integrare Europeană, S.V.S.U., pentru aducerea la îndeplinire și instituției Prefectului județului
Giurgiu și aducerea la cunoștință publică prin afișare, conform prevederilor legale în vigoare.

Primar
Ghidănac Marin

Secretar general u.a.t.
Alexandrescu Camelia Constanța

Viză CFP
Consilier Păun Mariana Mirela

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinara a Consiliului Local al Comunei Roata de
Jos, Județul Giurgiu, cu un cvorum de _____ voturi valabil exprimate, ale consilierilor prezenți la
ședință, din care _____ voturi “pentru”, ______ voturi “împotrivă” și ____ abțineri, din totalul de 14
consilieri locali în funcție.

