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DISPOZIŢIE

Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a indicatorilor tehnico
tehnico-economic si a
bugetului previzionar afferent proiectului: "Creșterea capacității
ății de gestionare
gestio
a crizei sanitare
COVID-19
19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul
jude Bihor"
Luand act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei CEICA inregistrat sub nr.1165
nr.
din 25.05.2021
.05.2021 prin care solicită emiterea
unei dispozițiiii cu privire la aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate
ate de proiect, a
indicatorilortehnico-economic
economic si a bugetului previzionar aferent proiectului:
"Creșterea capacitățiiii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
19 pentru elevii si cadrele didactice din
Comuna Ceica, județul
ul Bihor"
Bihor
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Legii nr. 287/2009 privindCodul civil, republicata, cu
modificarilesicompletarileulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
Solicitarea de informatii suplimentare nr.1 din partea Ministerului Investitiilor si
Proiectelor Europene, aferenta proiectului "Creștereacapacității de gestionare a
crizeisanitare COVID-19
19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor",
cod MySmis 143446
Vazand Ghidul de finantarefinantare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară
9 Protejarea sănătății populației
popula
în contextual pandemiei cauzate de COVID-19,
COVID
Obiectivul Specific
9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;
In baza prevederilor art. 154,art.155,art. 196 alin(1) lit. "b" din O.U.G. nr. 57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Primarul comunei Ceica,
DISPUNE:
COVID
ART 1. Se aproba proiectul „Creșterea capacitățiiii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
pentru elevi si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul
jude Bihor",
ART 2. Se aproba valoarea totala a proiectului: „Creșterea
terea capacităț
capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19
19 pentru elevi isi cadre
cadrele
le didactice din Comuna Ceica, județul
jude Bihor", in cuantum
de 860,946.82lei
lei (inclusiv TVA), din care Valoarea totala eligibilă,
eligibil , inclusiv TVA aferent - 856,386.82
lei si Valoarea totala neeligibil
neeligibilă, inclusiv TVA aferent - 4,560.00 lei.

ART 3. Se aproba contributia proprie in proiect a UAT Comunei CEICA, in cuantum total
de 4,560.00lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in
cuantumde 4,560.00 lei, cat si contributia de 0% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de
0,00 lei, reprezentand cofinantarea proiectului“Creștereacapacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 pentru elevii s icadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor”.
ART 4 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului dupa cum urmeaza:
- Consultanță in valoare de 28,560.00 lei (inclusiv TVA)
-

Dotări (Masca de protective, Manusi de protective, Poarta detective temperature umana, Cos
de gunoi cu pedala, Viziere de protective, Termometru non contact, Covoras dezinfectant
pentru intrare (70*50*3cm), Dozator pentru gel sau lichid dezinfectant, Uscator de maini,
Dispenser automat de dezinfectare cu sensor, Dispenser automat sapun lichid cu sensor,
Sapun lichid, Gel dezinfectant de maini, Igienizant de suprafete) in valoare de
819,296.82lei (inclusiv TVA).

-

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului in
valoare de 5,950.00 lei (inclusiv TVA)
Cheltuieli cu auditul pentru proiect in valoare de 7,140.00 lei (inclusiv TVA) .
ART 5. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii
proiectului“"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si
cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor”, pentru implementarea proiectului in
conditii optime, cat sisumele aferente cheltuielilor de sustenabilitate, mentinere, intretinere,
functionare si exploatarea investitiei dupa incheierea proiectului, se vo rasigura din bugetul
local al comunei CEICA.
Art 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementari iproiectului in
conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art 7. Se imputerniceste doamna SOVRE ANA LIVIA, in calitate de primar al comunei
CEICA sa semneze toate actele necesare si contractile aferente proiectului in numele UAT
CEICA.
Art 8..Prezenta dispoziție va fi supusă aprobării Consiliului local al comunei Ceica în
ședința din 28 mai 2021.
Art.9. Prezenta hotarare se v acomunica cu:
-Institutia Prefectului Judetului Bihor,
- Primarul comunei CEICA
-Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a indicatorilor tehnico
tehnico-economic si a
bugetului previzionar afferent proiectului:
"Creșterea capacitățiiii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
COVID 19 pentru elevii si cadrele didactice din
Comuna Ceica, județul Bihor"
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Legii nr. 287/2009 privindCodul civil, republicata, cu
modificarilesicompletarileulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
Solicitarea de informatii suplimentare nr.1 din partea Ministerului Investitiilor si
Proiectelor Europene, aferenta proiectului "Creștereacapacității de gestionare a
crizeisanitare COVID-19
19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor",
cod MySmis 143446
Vazand Ghidul de finantarefinantare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară
9 Protejarea sănătății populației
popula
în contextual pandemiei cauzate de COVID-19,
COVID
Obiectivul Specific
9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;
inând cont de faptul că
c Primăria comunei Ceica a adoptat hotărârea
ărârea nr.59/14.10.2020 privind
Ținând
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a indicatorilor
indicatorilor tehnico-economic
tehnico
si a
bugetului previzionar aferent proiectului: "Creșterea capacitățiiii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19
19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul
județul Bihor"
Bihor iar hotărârea trebuie
actualiză ultima zi de depunere
epunere a proiectului fiind 26 .05.2021 iar ședința
ța de consiliu este stabilită
stabilit pentru
data de 28.05.2021 se impune imperios emiterea unei dispoziții
dispozi ii a primarului comunei Ceica ,cu privire la
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a indicatorilor tehnico-economic
tehnico
si a
bugetului previzionar afferent proiectului: "Creșterea capacitățiiii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19
19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica
Ceica, județul
țul Bihor"
Bihor ,urmând ca în ședința
Consilului local al comunei Ceica din 28 mai 2021 aceasta să
s fie supusă și
ș aprobării Consiliului local al
comunei Ceica.
Având în vedere cele prezentate mai sus solicit d
d-nei
nei primar emiterea unei dispoziții
dispozi în acest sens.
Consilier
Bar Ivan Maria

