
 
MUNICIPIUL MEDIAŞ 

                                                                                     VIZAT  
       SECRETAR GENERAL 
                                    Petruţiu Marina - Simona    
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 

municipiul Mediaș, jud Sibiu” cod SMIS 141753 și a indicatorilor tehnico - economici ai acestuia, depus 
spre finanțare în cadrul Programului Operational Infrastructura 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 
 

Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată la data de 
06 aprilie 2021,  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 106/2021 al proiectului de hotărâre prin care se propune aprobarea proiectului 

“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Mediaș, jud Sibiu” cod SMIS 
141753 și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, depus spre finanțare în cadrul Programului Operational 
Infrastructura 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 şi raportul 
de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş 
înregistrat sub nr. 6611/02.04.2021, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 1 de pe Ordinea 
de Zi, înregistrate sub nr. 255, 256 şi 257/06.04.2021, 

Văzând HCL nr. 262/2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Mediaș și Unitatea 
de Asistență Medico - Socială Mediaș în vederea implementării proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare Covid-19 în municipiul Mediaș jud. Sibiu” și solicitarea de clarificări 2 a Ministerului Investițiilor 
și Proiectelor Europene înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 6.583/02.04.2021,  

În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Ordinului 
ministrului fondurilor europene nr. 613/2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Consolidarea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID, 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 
din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, 

În conformitate cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă Proiectul  cu titlul proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 în municipiul Mediaș, jud Sibiu” cod SMIS 141753, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operational Infrastructura 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 “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 în municipiul Mediaș, jud Sibiu” cod SMIS 141753 de 504.045,47 lei cu TVA. 

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în municipiul Mediaș, jud Sibiu” cod SMIS 141753 și lista de echipamente/dotări din Anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Mediaș, jud Sibiu” cod SMIS 
141753 se vor asigura din bugetul local. 

Art. 5. Se împuternicește primarul municipiului Mediaș, să semneze toate actele necesare și contractul de 
finanțare în numele Aplicantului Lider de parteneriat - municipiul Mediaș și al Partenerului - Unitatea de Asistență 
Medico - Socială Mediaș. 

Art. 6. Primarul municipiului Mediaş, prin echipa de implementare a proiectului, Direcția Tehnică și 
Unitatea de Asistență Medico - Socială Mediaș,  va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, 
cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art. 7. Secretarul general al municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, Direcției Tehnice, 
Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș, echipei de implementare a proiectului prin grija Direcției tehnice, 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro. 
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