
H O T Ă R Â R E A   NR. 33/2014
privind asocierea municipiului Târgu Secuiesc în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei

de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,
Analizând  Proiectul  de  hotărâre  şi  Expunerea  de  motive  a  domnului  primar  privind  asocierea

municipiului  Târgu  Secuiesc cu  alte  persoane  juridice,  formând  Asociaţia  de  Sprijin  Trei  Scaune  pentru
Sănătate,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată  prin Legea
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare art.14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.1906 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare,

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (7) lit. c , art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. -  Se aprobă asocierea municipiului Târgu Secuiesc, în calitate de membru fondator, cu alte
persoane juridice, în vederea înfiinţării „ Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate”.

Art. 2. - (1) Asociaţia arătată la art. 1. este persoană juridică de drept privat.
(2)  Asociaţia  are  ca  scop  identificarea,  mobilizarea  şi  valorificarea  resurselor  necesare  susţinerii

activităţii Spitalului Municipal Târgu Secuiesc. 
Art.  3.  -   (1) Asociaţia este constituită  pe durată  nedeterminată,  prin libera asociere a membrilor

fondatori.
(2)  Autorităţile  deliberative  şi  executive  de  la  nivelul  fiecărei  unităţi  administrativ-teritoriale

componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
Art.  4.  - (1)  Se  aprobă  Actul  constitutiv  şi  Statutul  „  Asociaţiei  de  Sprijin  Trei  Scaune  pentru

Sănătate”, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în

prealabil prin hotărârea consiliului local.
Art. 5 - Municipiul Târgu Secuiesc contribuie la finanţarea asociaţiei prin contribuţia din bugetul local

al unităţii administrativ-teritoriale, în forma cotizaţiei lunare de 0,5 lei/locuitor/lună.
 Art. 6. - Se aprobă suma de 500 lei, drept contribuţie la înfiinţarea „ Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune

pentru Sănătate”.
Art. 7. - Se desemnează dl.primar Bokor Tiberiu, să reprezinte interesele municipiului Târgu Secuiesc

în „Asociaţia de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate”.
Art. 8. - Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să participe şi să reprezinte interesele unităţii

administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii
„Asociaţiei de Sprijin Trei Scaune pentru Sănătate”.

Art. 9. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată în art. 7 din
prezenta hotărâre.
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