JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

HOTĂRÂRE NR.70
privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei
generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza
orașului Costești, jud. Argeș” şi a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al orașului Costești, județul Argeș;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr.22109 din data de 26.11.2020, întocmit de iniţiator, domnul
Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş;
-Raportul de specialitate nr.22132/26.11.2020, întocmit de domnul Oprea Gheorghe
Gabriel, consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic;
În conformitate cu prevederile:
-Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
-Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;
-Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările
şi completările ulterioare;
-Ordonanța de Urgență nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri
externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice
aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus
SARS-COV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti;
Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.“b’ şi art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Se aprobă participarea la apelul de proiecte “Consolidarea capacităţii de
gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de
învăţământ de pe raza orașului Costești, jud. Argeș”, în vederea finanțării acestuia prin
Programul 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.
Art.2. Se aprobă valoarea maximă totală a proiectului “Consolidarea capacităţii de
gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de
învăţământ de pe raza orașului Costești, jud. Argeș”, în cuantum de 836.330 lei (inclusiv
T.V.A.), din care valoare totală eligibilă 836.330 lei.
Art.3. Se aprobă achiziția de servicii de consultanță în vederea întocmirii cererii de
finanțare și a proiectului.
Art.4.Se aprobă alocarea de resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.5. Se aprobă asigurarea sustenabilității proiectului menționat la art. 1 și
derularea activităților necesare întreținerii și funcționării echipamentelor achiziționate.
Art.6.Primarul oraşului Costeşti, Compartimentul Juridic, Compartimentul
Dezvoltare Locală și Achiziții Publice şi Serviciul
Buget-Contabilitate, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Art.7. Secretarul Orașului Costești va asigura publicitatea şi comunicarea
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.
Dată astăzi:26.11.2020
Avizat legalitate,
Secretar general oraș,
Chiriță Iuliana
Președinte de ședință
BADEA VASILE

