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HOTĂRÂREA NR.36
privind dotarea Școlii Gimnaziale Coroisînmărtin cu un container mobil sanitar,
în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2
Consiliul Local al comunei Coroisînmărtin, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din data de 22
decembrie 2020.
Având în vedere:
- Referatul l de aprobare al Primarului Comunei Coroisînmărtin, raportul compartimentului
de specialitate şi nota explicativă a proiectantului;
În baza prevederilor:
- art. 2 și art. 4 din Ordonanța de Urgență nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri
pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiți de prevenție a
activităților didactice aferent anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus
SARS-CoV-2;
- dispozițiile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020;
- prevederile art. 20, alin. (1) lit. h) și j) din Lega nr. 273/2006 privin finanțelele publice
locale, cu modifiările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se aprobă proiectul „Dotarea Școlii Gimnaziale Coroisânmărtin cu un container sanitar
mobil, în contextul evoluției epidemiologice a virusului SARS-CoV-2”. Proiect finanțat prin
accesarea Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății în

contextul evoluției pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității
de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Art. 2 – Proiectul conține următoarele elemente bugetare:
Valoare totală
Valoarea finanțării nerambursabile
Valoare nerambursabilă
Cofinanțare eligibilă

31,977 lei
31,977 lei
31,977 lei
31,977 lei

Art. 3 În vederea pregătirii proiectului, s-au contractat servicii de consultanță pentru elaboarea
cererii de finanțare și a anexelor aferente. Valoarea serviciilor este în cuantum de 3.000 lei. Sumă
eligibilă în cadrul proiectului.
Art. 4 – Primarul Comunei Coroisînmărtin, prin Unitatea de Implementare a Proiectului și
contractarea unor servicii auxiliare de specialitate în domeniul consultanței, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 - Prezenta, sub formă de hotărâre se comunică cu:
− Primarul Comunei Coroisînmărtin,
− Compartimentul contabiliate din aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Coroisînmărtin,
− se afişează la sediul primăriei sau pe sit ul comunei;
− Instituţia Prefectului.
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