
 
 
 
 
 
             
                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR…………… 
                                       DIN………………………………… 
 
       Privind  aprobarea participării la proiectul:”Protejarea sănătății populației în oraș Pecica  
                    și satele aparținătoare în contextul pandemiei cauzate de Covid-19” 
 
 
         Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 17.11.2020.                 
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.42203 din 10.11.2020, 
       - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de  
         fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților  
         didactice aferente anului școlar / universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu  
         coronavirus SARS-Cov-2;  
        -Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Președintelui României privind instituirea stării de 
         urgenţă pe teritoriul României; 
        -Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de 
         urgență pe teritoriul României;  
        -Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum 
         şi unele măsuri aferente instituirii carantinei;  
        -Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
         decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii corona virusului COVID-19, pe 
         perioada stării de urgență; 
        -Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din  
         Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor  
         europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri  
         privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19; 
         -Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea  
          sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru 
          perioada de programare 2014 – 2020; 
         -REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
          CONSILIULUI din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) 
          nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să  
          mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale  
          economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca  
          reacție la corona virus); 
         -REGULAMENTUL (UE) 2020/558 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
          CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și  
          (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități  
          excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la  
          epidemia de COVID-19; 
          -Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului 
           privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19; 
          -Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
         -Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei  
          Europene nr. CE (2015) 4823 din 09.07.2015, cu modificările și completările ulterioare; 
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         -Ghidul solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU 
          CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ÎN  
          VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL 
           SARS-COV-2. 
         -Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7),lit.a) și lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul  
          Administrativ, 
       - In temeiul art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
          administrativ, 
 
                                                          HOTĂRĂŞTE: 
 
  
Art.1. Se aprobă participarea la proiectul:”Protejarea sănătății populației în oraș Pecica  
și satele aparținătoare în contextul pandemiei cauzate de Covid-19”. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Renata Elisabeta 
Micle, consilier Compartiment Management de Proiect şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            - Doamna Renata Elisabeta Micle, consilier Compartiment Management de Proiect. 
            -Doamna Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget. 
 
 
 
 
 
              INIȚIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 


