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HOTARAREA Nr.3 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Achizitie echipamente si 
dotari in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare generate de 
COVID 19 , pentru Liceul Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna Runcu, 

Judetul Gorj "in scopul depunerii acestuia spre finantare in cadrul Programului Operational 
Infrastructura Mare(POIM) 2014-2020 

 
 
Consiliul Local Runcu, judetul Gorj, întrunit în ședinta extraordinara în data de 11.01.2021. 
Avand in vedere: 
      - Proiectul de hotărâre initiat de catre Primarul Comunei Runcu ; 
      - Referatul de aprobare nr.181 din 07.01.2021 la proiectul de hotarare privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Achizitie echipamente si dotari in 
vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare generate de COVID 19 , 
pentru Liceul Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna Runcu, Judetul Gorj  
       - Raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr.182/07.01.2021 la proiectul 
de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Achizitie 
echipamente si dotari in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
generate de COVID 19 , pentru Liceul Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna 
Runcu, Judetul Gorj   
        - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Runcu. 

- Prevederile Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Ghidul 
Solicitantului-Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor in cadrul Apelului de Proiecte 
POIM/881/9/1, Axa Prioritara (AP ) 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual 
pandemiei cauzate de COVID-19, obiectivul  Specific (OS) 9.1 Cresterea capacitatii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor 
europene nr.1184/2020. 

- Prevederile art.20, alin (1), lit.j) si art 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.129, alin (2), lit.d) si alin (7) lit.s)  din OUG nr. 57/2019  – Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

   În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTARASTE: 
         Art. 1. Se aproba proiectul „Achizitie echipamente si dotari in vederea consolidarii 
capacitatii de gestionare a crizei sanitare generate de COVID 19 , pentru Liceul 
Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna Runcu, Judetul Gorj,  in vederea 
depunerii acestuia pentru finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 
2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea Sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate 
de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19. 
         Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Achizitie echipamente 
si dotari in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare generate de 
COVID 19 , pentru Liceul Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna Runcu, 
Judetul Gorj , astfel: 



        a.Indicatori economici 
        -valoarea totala a investitiei este de 1.064.839,97 lei(TVA inclus), calculul fiind facut 
la cursul InforEuro de 4.7770 lei din luna august 2020. 
        -finantarea prezentului proiect se  va face integral din fonduri europene 
nerambursabile (FEDR). 
       
       b.Indicatori de realizare imediata 
Indicator de realizare imediata Regiune de 

dezvoltare 
UM Valoare 

Entitati publice 
dotate/sprijinite pentru 
gestionarea crizei sanitare 
cauzate de SARS-Cov-2 

Mai putin dezvoltate Entitate 1 

        
c .Indicatori tehnici 

     -echipamentele/dotarile propuse prin proiect, descrise conform Anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

       -durata de implementare a proiectului este de 5 luni  
         Art.3.Se aproba valoarea totala eligibila a proiectului „Achizitie echipamente si 
dotari in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare generate de 
COVID 19, pentru Liceul Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna Runcu, 
Judetul Gorj ,, in cuantum de 932.823,15 lei inclusiv TVA. 
         Art.4..Se numeste reprezentant legal pentru implementarea proiectului „Achizitie 
echipamente si dotari in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
generate de COVID 19, pentru Liceul Tehnologic G-ral C-tin Sandru, Balta, Comuna 
Runcu, Judetul Gorj ,, dl. Cîmpeanu Grigore-Adi  Primarul Comunei Runcu, judetul Gorj. 
         Art.5. Biroul financiar contabilitate va asigura includerea proiectului in lista de 
investitii si a cheltuielilor pentru sustenabilitatea acestuia in proiectiile financiare pentru 
urmatorii ani. 
        Art.6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Comunei  
Runcu si a compartimentelor de specialitate, respectiv a echipei UIP. 
        Art.7.Secretarul Comunei Runcu, va comunica hotararea adoptată Institutiei 
Prefectului - Judetul Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), tuturor 
persoanelor interesate, in vederea ducerii la indeplinire si o va aduce la cunostinta publica 
prin afisare la sediul primăriei precum și pe site-ul instituției. 
 
   Adoptată în ședința extraordinară din data de  11.01.2021 cu un număr de  15 voturi „pentru” 
din cei 15 consilieri  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.     
  
Data: 11.01.2021 
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