
ROMANIA 
JUDETUL GORJ                                                                                   
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA Nr.1 
privind actualizarea HCL nr. 3 din data de 11.01.2021 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  de îndata în data de 
07.01.2022. 
         Avand in vedere: 
      - solicitarea de clarificari   nr. 403/03.01.2022 formulata de catre Autoritatea de management  – 
Programul Operational Infrastructura Mare – A.M. P.O.I.M., inregistrata la UAT Comuna Runcu  sub 
nr. 51 / 03.01.2022;  
      - Proiectul de hotărâre initiat de catre Primarul Comunei Runcu ; 
      - Referatul de aprobare nr.212 din 06.01.2022 la proiectul de hotarare privind actualizarea HCL 
nr. 3 din data de 11.01.2021 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.213/06.01.2022 la proiectul de 
hotarare privind actualizarea HCL nr. 3 din data de 11.01.2021 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 Ordinului  nr. 847/ 2021 privind modificarea Ghidului „Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19″ 

- 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  din fonduri europene nerambursabile (FEDR) si din 
fonduri de la Bugetul Local al Comunei Runcu astfel: cheltuieli eligibile= 932823,15 lei inclusiv  TVA ; 
cheltuieli neeligibile = 132016,82 lei inclusiv  TVA. 
       
       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 

Indicatori suplimentari de 
realizare  

Conform Anexei nr. 1 (Anexa nr. 10 la Ghidul Solicitantului O.S. 
9.1. ) 

Indicator capacitate adecvata  Inainte de interventia 
POIM 

Ulterior Interventiei POIM 

 
NU  

 
DA 

        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 8 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 proiectul 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 de indata din data de 07.01.2022 cu un număr de 13 
voturi „ pentru”, din cei 13 consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor 
în funcţie.   
 
  Data: 07.01.2022 
 
 
  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
             CONSILIER,                                                             SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI                  
LĂPĂDUȘ VASILE-OVIDIU                                                                 VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                             

 
 



          Anexa 1 la HCL Runcu nr. 1 din 07.01.2022 

            Anexa 10 Ghidul Solicitantului O.S. 9.1 

 

 

 Presedinte de sedinta,          Secretar General UAT Runcu  
              Lapadus Vasile Ovidiu           Vladut Camelia 

Nr.  Investitii propuse prin proiect  
Cost de investitie (lei, cu TVA) 

Ofertă de preț 
(se va inseravaloarea de preț conformoferteiprimite / 

documentului de achiziție, indicându-se totodată 
denumirea documentului justificativ atașat în MySMIS) 

- lei - 

Entitățile publice cărora le sunt 
distribuite echipamentele / dotările 

propuse prin proiect 
(se va completa doar în cazul în care 

entitatea / entitățile publice care 
utilizează direct echipamentele sunt 
altele decât solicitantul de finanțare) 

Cantitate 
distribuită 
/ entitate 
publică 

Cost unitar Cantitate U.M. Cost total 

1 Masti de protectie tip medical  0.54 367500 
buc 196796.25 29.99 lei/pachet 50 buc /Oferta masti de uz medical  Liceul tehnologic General Constantin 

Sandru, Balta,comuna Runcu, 367500 

2 Combinezoaneprotectie 59.5 50 
buc 2975 69  lei/ set combinezon protectie +Botosi inalti / Oferta 

combinezon 
Liceul tehnologic General Constantin 
Sandru, Balta,comuna Runcu, 50 

3 Dezinfectant de maini 66,64 1750 
Litri  116620 65.57lei /l/ Oferta dezinfectant maini  Liceul tehnologic General Constantin 

Sandru, Balta,comuna Runcu, 1750 

4 Dezinfectantsuprafete 24.99 200 
litri 4998 1283 lei/5 l- Oferta dezinfectant suprafete -Solutie 

hidroalcoolica pentru dezinfectie rapida suprafete 5 l 
Liceul tehnologic General Constantin 
Sandru, Balta,comuna Runcu, 200 

5 

Detergentipentrupardoseli, 
pereti ,geamuri 
 
 

23.80 800 

litri 19.040 114.35 lei/bidon 5 l / Oferta Detergent pardoseli neutri, 

cu spumare redusa 
Liceul tehnologic General Constantin 
Sandru, Balta,comuna Runcu, 800 

6 
Dispozitive sterilizare suprafete 
si aer - nebulizator 

17374 15 
buc 260610 17374lei/buc / Oferta Nebulizatordezinfectie 3D Liceul tehnologic General Constantin 

Sandru, Balta,comuna Runcu, 15 

7 
Dispozitive tip sterilizator UV 
suprafete si aer  

2796.5 15 
buc 41947.50 2790 lei/ Oferta Sterilizator suprafete si aer fix/portabil    Liceul tehnologic General Constantin 

Sandru, Balta,comuna Runcu, 15 

8. Dispozitiv dezinfectare tip tunel  6.317.71 15 
buc 94.765,65 6.318 lei/ Oferta Tunel dezinfectare Liceul tehnologic General Constantin 

Sandru, Balta,comuna Runcu, 15 

9. 
Dispozitive tip dispenser 
automat pentru dezinfectare  

238 62 
buc 14756 239 lei / Oferta dozator dezinfectant lichid cu senzor  Liceul tehnologic General Constantin 

Sandru, Balta,comuna Runcu 62 

10 
Dispozitive monitorizare tip 
termoscaner cu alerta acustica  

3570 24 
buc 85680 3570 lei / Oferta termoscaner cu camera de 

termoviziune , alerta acustica la depasirea temperaturii 
, alerta nepurtare masca 

Liceul tehnologic General Constantin 
Sandru, Balta,comuna Runcu 24 

11 
Dispozitive monitorizare 
temperatura cu dezinfectare 
automata  

398,60 15 
buc 5979 399 lei/ Oferta termometru digital integrat in dispenser 

pentru dezinfectant, automat  Liceul tehnologic General Constantin 
Sandru, Balta,comuna Runcu 15 

  TOTAL      844168.15    



Estimare repartizare pe structuri al Liceului Tehnologic  : 

Echipamentele propuse a fi procurate au fost estimate in asa fel incat sa asigure necesarul pentru toate structurile Liceului  : 

- cate un dispozitiv tip nebulizator la gradinite (4 gradinite) ,  5 dispozitive la Scoala Gimnaziala Runcu si 6 dispozitive la Liceul Tehnologic 

Balta. 

- cate un dispozitiv tip sterilizator la gradinite (4 gradinite) , 5 dispozitive la Scoala Gimnaziala Runcu si 6 dispozitive la Liceul Tehnologic. 

- cate un dispozitiv tip tunel de dezinfectare la gradinite (4 gradinite) ,  5 dispozitive la Scoala Gimnaziala Runcu si 6 dispozitive la Liceul 

Tehnologic. 

- cate un dispozitiv tip termometru digital integrat in dispenser la gradinite (4 gradinite) ,  5 dispozitive la Scoala Gimnaziala Runcu si 6 

dispozitive la Liceul Tehnologic. 

- 62 dispensere pentru dezinfectanti - pentru fiecare sala de clasa (35 sali clasa), pentru grupuri sanitare si spatii administrative  (16 spatii 

), pentru spatii cadre didactice si personal auxiliar (11 spatii). 

- termoscanere  - 24 bucati , calculate astfel : 4 bucati la gradinite (cate 1 la fiecare unitate),  6 la scoala  Gimnaziala Runcu si 14 la Liceul 

Tehnologic. Estimarea s-a  facut prin raportare la  numar de spatii/suprafete, la timp necesar pentru dezinfectie, in asa fel incat sa se 

realizeze protejare eficienta a persoanelor. 

1.Mastile de unica folosinta  vor fi achizitionate,367.500 masti. Descriere :masca de protectie medicala, cu 3 straturi de protectie .(Mod de 

estimare : 485 persoane x 3 masti/zi x 250 zile /medie an scolar = 363.750 masti + o rezerva de 1% = 367.500 bucati. 

2.combinezoane de protectie -50 bucati. Descriere  :set combinezon de unica folosinta , cu botosiinalti, gluga ermetic inchisa - destinat folosirii 

in situatiimedicale.Inchidere fata cu fermoar, gluga prevazuta cu elastic, mansetele la maini si picioare cu elastic.  Pentru acest set se solicita  

aviz de la Ministerul Sanatatii.( Mod de estimare: cate 5 la fiecare gradinita  si cele doua scoli : 5x6=30 + 20bucatipentru  liceu = 50 bucati); 

3.dezinfectant de maini - Descriere :produs biocid , virucid cu agenti de hidratare care impiedica uscarea pielii mainilor, la folosire frecventa . 

Pentru acest produs se va solicita aviz de la Ministerul Sanatatii.(Estimare  - a fost calculata o medie de 0,5 l/zi pentru gradinite (0.5x4=2l/zi) , 1 

l/zi pentru scoala primara Balta , 1,5l/zi pentru Scoala Gimnaziala Runcu si 2l /zi Liceu . Cantitatile au fost utilizate in medie in perioada de 

invatare fata in fata, pentru o zi : 6,5 l dezinfectant /zi  . 6,5 l x 250 zile =1625 l +o rezerva pana la 10% - 125 l = 1750 l 

4. dezinfectant suprafete  200 l  Descriere : dezinfectant pentru suprafete , virucid, cu actiunebiocida, avizat de Ministerul sanatatii ( Cantitatea 

a fost calculata pentru toate locatiile, 35 sali clasa + spatii holuri +grupuri sanitare si spatii administrative). 

5.solutii de curatenie, gresie, parchet, grupuri sanitare, geamuri) - 800 l Descriere : detergent sanitizant cu clor pentru suprafete, pentru 

destinatii diferite: pardoseli gresie, pardoseli parchet, mozaic , alte suprafete.  



6.dispozitive tip nebulizator - pentru dezinfectie - 15 bucati . Descriere  : sistem utilizabil in scoli,  echipat cu elemente de pulverizare  cu duze 

performante de dispersie.  

7. dispozitive tip sterilizator UV -15 bucati - Descriere  : realizat pentru a fi folosit in incaperi/spatii pana la 60 mc, asigura decontaminarea 

aerului dar si a suprafetelor si are  o rata de peste 95 % de eliminare virusi, bacterii, inclusiv SARS COV 2. 

8. dispozitive tip tunel dezinfectare - 15 bucati . Descriere :tunelul  va crea un pasaj obligatoriu, va fi echipat cu 5 duze interne. Va fi instalat la 

intrarile din scoli si gradinite.  

9. echipamente tip dispenser - 62 bucati - dozator dezinfectant /sapun lichid cu  capacitate 0,5 -1 l, cu senzor, Descriere :Capacitate - recipient 

cu capacitate de 1000 ml. Distanța efectivă de detectare  de 3-10cm.  

10. termoscanere -24 bucati - Caracteristici dispozitiv - Adecvat pentru birouri, institutii sau scoli. Timpul foarte mic de masurare.  

11. termometre digitale,15 bucati, termometre electronice, digitale medicale, integrate in dispenser pentru dezinfectant , automat. Capacitate 

1 l solutie . Afisaj electronic pentru temperatura.  

12. Afise si Panouri de identitate vizuala ce vor fi montate la fiecare unitate de invatamant: afise, pliante si flyere , comunicate de presa care sa 

asigure o publicitate a proiectului. 

     

 

Presedinte de sedinta,          Secretar General UAT Runcu  
              Lapadus Vasile Ovidiu           Vladut Camelia 
 


