
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 179780 din 18.11.2021 

          Proiect avizat 

Secretarul General al  

  Municipiului Bacău 

     Nicolae Ovidiu Popovici 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea bugetului cererii de finanţare “Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” cod SMIS 

145512  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

Avand in vedere : 

 Referatul nr. 179091/16.11.2021 al Managerului de Proiect din cadrul 

Agenţiei de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune actualizarea 

bugetului cererii de finanţare “Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” , cod SMIS 145512; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 179782 din 

18.11.2021; 

 Raportul Direcției Juridice , nr. 179786/1 din 18.11.2021  ; 

 Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 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, Cod apel: POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacităţii 

unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-COV-2”; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completările ulterioare;  

 Prevederile art. 140 (1) si (3), art.154 (1), art.196 (1) lit. a), ale art.197 (1) şi 

ale art.243 (1) lit.a) si b) in OUG 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit.b) si alin  (4) lit.d) din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

 



H O T Ă R Â Ş T E 
 

ART 1. Se aprobă actualizarea bugetului cererii de finanţare “Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” cod SMIS 145512, ca 

urmare a Solicitării de clarificări nr.1 transmisă de Autoritatea de Management, in valoare  

2.327.040,61 lei cu T.V.A. , conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

ART 2. Se împuternicește Primarul al Municipiului Bacău să semneze toate actele 

necesare şi contractul de finanţare în numele UAT MUNICIPIUL BACĂU. 

 

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Managerul de Proiect din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală. 

 

ART.4-Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Managerului de 

Proiect din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău. 

 

ART.5 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 
Red.C.S /ds.I.A.1/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDETUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 179782 din 18.11.2021 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea bugetului cererii de finanţare 

“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 

Municipiul Bacău” cod SMIS 145512  

 

 
 Având în vedere oportunitatea oferită prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare, POIM 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, Cod apel: 

POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, Municipiul 

Bacău are posibilitatea de a depune în perioada imediat următoare, o cerere de 

finanţare nerambursabila 100 %, pentru dotarea tuturor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului cu: 

- echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi 

limitate la: măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată 

dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor.  

Obiectivul proiectului consta în asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a 

crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV–2, în 

sistemul public de educație preuniversitară din Municipiul Bacău. 

Astfel, în vederea dotării unităților de învăţământ preuniversitar de stat situate pe 

raza Municipiului Bacău cu echipamentele precizate mai sus, proiectul propus 

prevede următoarele: 

   Dotarea unui număr de 31 de scoli, cuprinzând atât săli de clasă cât și 

anexele aferente acestora (sâli de sport, holuri, alte anexe, etc.) cu echipamente de 

protecție / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de protecție, 

dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de 

tipul nebulizatoarelor. 

 Prin HCL nr. 261/ 2020 s-a aprobat bugetului cererii de finanţare “Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” în cadrul 

apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacităţii unităților de învățământ 

de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-

2”. 

 În urma acestui H.C.L., Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene , prin 

solicitarea de clarificare numărul 1,înregistrată cu nr. 110027/09.11.2021  a solicitat 

reaprobarea prin HCL a valorii totale actualizata a proiectului si a conditiilor  de 

finantare pentru proiectul: “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 în Municipiul Bacău”, cod SMIS 145512;  



 

 Faţă de cele mai sus prezentate, vă rog să hotărâți. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

NR. 179786/1 din 18.11.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind actualizarea bugetului cererii de 

finanţare “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 

Municipiul Bacău” cod SMIS 145512 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

 

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completările ulterioare;  

-Prevederile art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. “a”, ale 

art. 197 (1) şi ale art. 243 alin. (1), lit. “a” şi “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

 Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de 

către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

 Art. 140 (3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu 

contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în 

următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa 

motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

 Art. 154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului 

local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi 

instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor 

administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului 

judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii. 

 Art. 196 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 

locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 

după cum urmează: 

  a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri. 

 Art. 197 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

comunică actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii. 

 Art. 243 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii: 

  a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile 

primarului, respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, 

respectiv ale consiliului judeţean, după caz; 

  b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean.  

- Prevederilor art. 129 (2) lit. „b” şi alineatul (4) lit. „d” din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 



Art. 129 (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

    b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 

municipiului 

     (4)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

    d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

- și poate fi supus spre deliberare 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 179786 din 18.11.2021  

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ  

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre 

actualizarea bugetului cererii de finanţare “Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” cod SMIS 145512, în vederea 

analizării şi întocmirii rapoartelor de specialiate.  

Vă rugăm ca până la data de 18.11.2021 să le depuneți în format letric la 

Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

 

 

 

 

 

     PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU             SECRETARUL GENERAL  

    LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU           AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                  NICOLAE OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nr. 179091 / 16.11.2021                                                             

 

 

Se aprobă, 

Primarul Municipiului Bacău 

Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU 

 

 

                                                                Referat 

 

privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici  

și a valorii totale a proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 în Municipiul Bacău”, cod SMIS 145512 

 

 Având în vedere că prin Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 

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, Cod apel: POIM /881/ 9/1/ “Consolidarea capacităţii 

unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul SARS-COV-2”, Municipiul Bacău a depus o cerere de finanţare 

nerambursabila 100 %, pentru dotarea tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat aflate pe raza municipiului cu: 

- echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: 

măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și 

sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor.  

Obiectivul proiectului constă în asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a 

crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS–COV–2, în 

sistemul public de educație preuniversitară din Municipiul Bacău. 

Astfel, proiectul prevede dotarea unui număr de 31 de scoli, cuprinzând atât săli de 

clasă cât și anexele aferente acestora (săli de sport, holuri, alte anexe, etc.) cu 

echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special : măști de protecție, 

dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de 

tipul nebulizatoarelor. 



 

 
 

Prin HCL nr.261/ 2020 a fost aprobat bugetul cererii de finanţare “Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Bacău” în cadrul apelului de 

proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în 

vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, iar ca 

urmare a modificărilor apărute conform Clarificării numărul 1 a Ministerului 

Investitiilor și Proiectelor Europene, valoarea totală actualizată a proiectului “Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău”, este la 

momentul actual în valoare de 2.327.040,61 lei (TVA inclus). 

Având în vedere: 

- HCL nr. 261/ 2020 privind aprobarea bugetului cererii de finanţare “Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău” în cadrul 

apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacităţii unităților de învățământ 

de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”; 

- Solicitarea de clarificare numărul 1, a Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, 

inregistrata cu numarul 110027/09.11.2021 prin care ni se solicita reaprobarea prin 

HCL a valorii totale actualizata a proiectului si a conditiilor  de finantare pentru 

proiectul: “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 

Municipiul Bacău”, cod SMIS 145512;  

- Termenul de răspuns pentru solicitarea de clarificare de maxim 5 zile lucrătoare; 

- prevederile art. 129 alin. 2 litera (b) si alin. 4 litera (a) şi art. 139 alin. 1 din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

Vă rugăm să aprobați prezentul referat și să inițiați un proiect de hotărâre privind: 

 Actualizarea  valorii totale a proiectului “Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 în Municipiul Bacău”, în vederea finanţării acestuia în 

cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, POIM 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, Cod apel: POIM/881/9/1/. 

După adoptare hotărârea va fi comunicată către Manager Proiect din cadrul Agenției 

de Dezvoltare Locală Bacău. 

Atașăm la prezentul referat, anexa 1 cu bugetul proiectului și Solicitarea de clarificare 

numărul 1 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.                       

                                                       Manager Proiect,         

                                                 Negrea Sebastian Eugen              

                  



          

 


