
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea proiectului  

„Consolidarea capacităţii instituțiilor publice de învățământ special din judetul Dolj în 

vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 30264/03.12.2020 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul Serviciului 

juridic nr. 30486/04.12.2020, precum și avizul comisiilor de specialiatate privind 

aprobarea proiectului „Consolidarea capacităţii instituțiilor publice de învățământ 

special din judetul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de 

virusul Sars-Cov-2” 

având în vedere prevederile 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, Cod apel: POIM//9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ 

preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

SARS-COV-2, 

în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin(1), art. 47 - 48 

şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;   

în temeiul art. 173 alin (1) lit. b) și d), alin. 5 lit. q), art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. 

(1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. Se aprobă proiectul „Consolidarea capacităţii instituțiilor publice de învățământ 

special din judetul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul 

Sars-Cov-2” în valoare totală de 2.857.253,44 Lei inclusiv TVA și indicatorii fizici ai 

investiției conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotărâri. 

 

ART.2. Sumele necesare implementării proiectului până la rambursarea integrală a 

acestora vor fi asigurate din bugetul Consiliului Județean Dolj. 



ART.3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

             Nr.________                                    Adoptată la data de____________________   

  

                  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 

PREŞEDINTE,  SECRETAR GENERAL 

AL JUDEȚULUI, 

 

DORIN COSMIN VASILE ANDA NICOLAE 

 

 

                                                

           

  



Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare 

Internațională 

  Nr. 30264/03.12.2020   

 

SE APROBĂ, 

PREŞEDINTE, 

DORIN COSMIN VASILE 

 

Avizat, 

DIRECTOR 

ECONOMIC, 

MARIAN MECU 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului  

„Consolidarea capacităţii instituțiilor publice de învățământ special din judetul Dolj în 

vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” 

 

Consiliul Judeţean Dolj va depune spre finanțare proiectul „Consolidarea capacităţii 

instituțiilor publice de învățământ special din judetul Dolj în vederea gestionării situației 

de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, în cadrul 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, Cod apel: POIM//9/1/Consolidarea capacităţii 

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

generată de virusul SARS-COV-2. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităţii instituțiilor publice de 

învățământ special din judetul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată 

de virusul Sars-Cov-2 în vederea obținerii unei capacitati adecvate de gestionare a crizei 

sanitare, prin diminuarea riscului de raspandire a infecției cu SARS – COV – 2. 

Prin proiect se finanțează cheltuielile pentru dotarea celor trei instituții publice de 

învățământ special din judetul Dolj (Liceul Tehnologic Special “Beethoven”; Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova; Școala Gimnazială Specială Sf. Mina 

Craiova) cu echipamente de protecție: maști medicale, mănuși medicale de unică 

folosință, viziere de protecție, ochelari de protecție, combinezoane, halate de unică 

folosință, botosi și bonete de unică folosință, biocide precum și soluții necesare asigurării 

igienei și dezinfecției si, conform Ghidului solicitantului aferent acestui apel de proiecte 

publicat in data de 20.10.2020 si vor fi decontate costurile aferente achizițiilor pentru 

echipamente de protecție, care au fost angajate și plătite începând cu data de 01.08.2020. 



Pentru proiectele finanţate în cadrul apelului de mai sus, se asigură finanțarea integrală a 

cheltuielilor eligibile, respectiv vor fi decontate 100% din FEDR. Astfel, având în vedere 

principiul rambursării sumelor eligibile cheltuite de beneficiari, contribuţia finală a 

acestora va fi 0%. 

Valoarea totală a bugetului proiectului este de 2.857.253,44  Lei, inclusiv TVA. 

Indicatorii fizici ai investiției sunt reprezentați de echipamentele / dotarile propuse  a fi 

achiziționate prin proiect, conform anexei. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

        Daniela Băluță                                                                                             Întocmit 

                                              Laura Pîrvuleasa 

 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.30486/04.12.2020 

 

 

 

 

   RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea  proiectului ,,Consolidarea 

capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov 2,, 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie 

Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

proiectului ,,Consolidarea capacității instituțiilor publice de învățământ special din 

județul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov 

2,, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și  a constatat următoarele:  

 

1)Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea proiectului ,,Consolidarea 

capacității instituțiilor publice de învățământ special din județul Dolj în 

vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov 2,, 

  

2)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

 

-art.41, art.42, art.44 alin.(1) și alin.(4), art.45, art.46 alin.(1) ,art.47-48 și art.53 din 

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 

 

-art.173 alin.(1) lit. b) și d) și alin.5 lit.q), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a)  din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul; 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 

sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi 



adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, 

în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea 

proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

          AVIZAT,                                                                                     ÎNTOCMIT, 

      ȘEF SERVICIU                     Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                  Manea Mioara-Veronica 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1

Nr. Investitii propuse prin proiect U.M
Entitățile publice cărora le sunt distribuite echipamentele / 

dotările propuse prin proiect

Cantitate 

distribuită 

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 72.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 120.000

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 120.000

masca cu filtru FFP 2 buc Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 2.000

masca cu filtru FFP 3 buc Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 2.000

3

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din 

latex, pudrate, marime S
buc Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 6.000

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 6.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 7.200

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 6.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 12.000

6

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din 

latex, pudrate, marime XL
buc Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 3.000

7

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din 

latex, nepudrate marime M
buc Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 6.000

8

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din 

latex, nepudrate marime L
buc Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 12.000

9

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din 

latex, nepudrate marime XL
buc Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 2.000

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 400

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 480

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 200

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 40

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 40

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 200

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 60

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 60

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 1.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 18.928

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 8.000

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 1.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 12.000

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 12.000

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 1.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 2.400

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 8.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 240

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 240

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 240

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 240

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 180

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 180

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 2.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 240

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 240

20 antiseptice si dezinfectante - inalbitor l Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 1.200

21 hipocloriti si clorati l Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 2.000

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 1.200

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 480

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 240

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 2.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 480

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 480

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 2.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 780

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 1.000

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” 1.000

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 1.600

Școala Gimnazială Specială Sf. Mina Craiova 2.880

26 Anunt de presa buc UAT Judetul Dolj 2

27 Placa permanenta buc UAT Judetul Dolj 1

28 Audit financiar contract UAT Judetul Dolj 1

29

Computere personale All in one cu sistem de 

operare si office buc UAT Judetul Dolj
4

Director executiv,

Băluță Daniela

18

19

4

5

10

11

12

13

„Consolidarea capacităţii instituțiilor publice de învățământ special din judetul Dolj în vederea gestionării situației de pandemie 

generată de virusul Sars-Cov-2”

14

15

16

17
Biocide pentru dezinfectia suprafetelor semicritice l

ochelari de protectie cu ventilatie indirecta buc

combinezon cu gluga si protectie incaltaminte buc

Halat chirurgical de unica folosinta buc

masca medicala / chirurgicala cu elastic buc

1

Biocide pentru dezinfectia  igienica a mainilor prin 

spalare/frecare
l

dezinfectant  universal l

Botosi pereche

Boneta de unica folosinta buc

Biocide pentru dezinfectia suprafetelor critice l

22

23

24

alcool sanitar 70% l

dezinfectant/solutie pentru curatarea suprafetelor  l

dezinfectanti gel maini l

25

sapun l

2

viziera de protectie de unica folosinta buc

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din 

latex, pudrate, marime L
buc

manusi medicale de unica folosinta, nesterile, din 

latex, pudrate, marime M
buc




