
 
 

 

 

 

H O T A R Â R E A  Nr.__25___ 

Din 08.06.2021 

 Privind: pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 46/07.10.2020 privind aprobarea 

proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar 

de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  

precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea corona virusului 

SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați” 

 

  

            Consiliul local Liești, întrunit în ședință extraordinară, convocat de îndată, azi, 08.06.2021; 

Având in vedere: 

- referatul de aprobare nr. 5495/07.06.2021 al primarului Comunei Liești 

- raportul de specialitate  nr. 5497/ 07.06.2021 al domnului Necula Adrian, consilier achizitii al 

UAT  Liești; 

            - HCL nr. 46/07.10.2020 privind aprobarea implementării proiectului "Dotarea unitătilor de 

învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protectie medicală, 

dezinfectanți,  precum si alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea corona 

virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați "; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- Ghidul de finanţare - Condiţii specific de accesarea fondurilor în consolidarea capacităţii 

sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza Covid-19; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) alin. (7) lit. a) din Legea nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

- avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, agricultura, protectia mediului si turism 

- avizul comisiei pentru amenajare teritoriu si urbanism, juridica si de disciplina, munca si 

protectie sociala. 

În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă prezenta  
 
 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. I. Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 07.10.2020, privind aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiectul "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente 

de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de 

acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul 

Galați”, se modifică după cum urmează: 

Art. 2, se modifică şi va avea următorul conţinut: 

’’Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, 

dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea corona 
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virusului SARS-Cov-2 in Comuna Liești, Județul Galați”, în cuantum de 728.186,06 lei (inclusiv TVA), 

respectiv valoarea totală eligibilă a proiectului în in cuantum de 728.186,06 lei.” 

 

Art. 3.  se modifică şi va avea următorul conţinut: 

“ Art. 3. Se aproba indicatorii tehnico economici conform tabelului și a devizului,atașat in 

cuantum de 611.921,06 lei la care se adaugă TVA în valoare de 116.265,00 lei,, 

 

Nr. 

crt. 

Achiziţia Scopul achiziţiei/activitatea prevăzută în 

cadrul operatiunii1  

 
1. Masti chirurgicale de protectie Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 

infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior 
intervenției POIM: DA 

2. Manusi de protectie Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior 
intervenției POIM: DA 

3. Dispensere automate sapun lichid Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției 
POIM: DA 

4. Covoras mare dezinfectant Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției 
POIM: DA 

5. Sapun lichid antibacterian Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției 
POIM: DA 

6. Clor dezinfectant Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției 
POIM: DA 

7. Dezinfectant pentru suprafete Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției 
POIM: DA 

8. Lampa dezinfectare aer si suprafete Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de 
infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei 
sanitare. Inainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției 
POIM: DA 

 

Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art.4. Persoana desemnată ca reprezentant legal al Comunei Liești in relația cu AMPOIM pe 

toată perioada derulării proiectului cu titlu "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu 

echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte 

echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea corona virusului SARS-Cov-2 in 

Comuna Liești, Județul Galați”, este doamna Dumanovschi Marilena-Laura, în calitate de consilier 

superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Liești.” 

 
Art. II Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 46 din 07.10.2020,  rămân 

nemodificate. 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează 

         SECRETAR GENERAL 

               Gheorghe Panaite Vasile AVADANEI 

             

 

 


