
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                           PROIECT              

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                 

S.T. 589/24.11.2020 

 

 

                                                

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului “Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei 

generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de proiect  

 

 

   

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9259/24.11.2020 al Direcţiei 

Generale Investiţii;  

 Ţinând seama de Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi  5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

 În conformitate cu prevederile: 

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

completările ulterioare; 

-     Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 

-   Ghidului solicitantului pentru Programului 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; 

-     Ordonanţei 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; 

-    Ordonanței 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; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi ale art. 166                 

alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6     

  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul “Consolidarea capacităţii de gestionare a 

pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de 

pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti”, 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 totală a proiectului “Consolidarea capacităţii de 

gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de 

învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti”, în cuantum de 

45,149,488.87 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoare totală eligibilă                

45,149,488.87 lei. 

Art. 3. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

Art. 4. Se aprobă asigurarea sustenabilității proiectului menționat la art. 1 și 

derularea activităților necesare întreținerii și funcționării echipamentelor 

achiziționate. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii şi Direcţia 

Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 

competenţelor. 

 (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 

 

 
                                                                                                                                                                    

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     AVIZEAZĂ 

                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 

                                                                             din O.U.G. nr. 57/2019  

                                                        Secretarul General al Sectorului 6,                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                      Demirel Spiridon                                                                                             

 

                                                                                      
 

Nr.:  

Data:                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

REFERAT DE APROBARE 

 

Potrivit prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a 

şedinţelor consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit, pe lângă 

celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, de referatul de aprobare, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator.  

În conformitate cu prevederile art. 166 alin. 2 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti asigură, potrivit competenţelor lor, condiţiile necesare bunei funcţionări 

a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport. 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Generală 

Investiţii nr. 9259/24.11.2020, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3)               

lit. a), precum şi ale art. 166 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 572019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre 

dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind 

programul “Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul 

SARS-COV-2 la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării  

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 şi din bugetul local al 

sectorului 6.  

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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Nr. 9259/24.11.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 Desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar 2020 2021 presupune o serie de 

măsuri în contextul situației de pandemie create de virusul SARS-Cov-2, pentru a evita o 

creștere rapidă a numărului de cazuri de infecție. 

Redeschiderea școlilor în condiții de siguranță necesită o largă asumare în societate și 

responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectării normelor impuse, în contextul 

prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul 

SARS-CoV-2. Pentru a permite acest lucru, este necesar să se asigure existența unei 

infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile 

sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ de stat pe perioada pandemiei COVID-

19. 

Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra 

populației, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de 

protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se 

impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat. 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 144 din 24 august 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, este necesară 

dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitare cu echipamente de protecţie.  

 “Consolidarea capacităţii de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la 

nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti” reprezintă un 

proiect care asigură dotarea cu măşti de protecţie, dezinfectanţi, aparatură destinată dezinfecției 

și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la 

nivel primar, gimnazial şi liceal din sectorul 6.  

Având în vedere cele expuse anterior, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 

aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Iulian Gheorghe 
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