
H O T Ă R Â R E A   NR. 48/2015 
cu privire la aprobarea aplicării la „Programului jude ţean pentru reabilitarea şi modernizarea 

imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul 
urban în perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal 

 Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu Secuiesc, cu 
privire la aprobarea aplicării la „Programului jude ţean pentru reabilitarea şi modernizarea 
imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul 
urban în perioada 2015-2016 Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal 
 Târgu Secuiesc, 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
            În temeiul art. 36 alin 4 lit. d, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit b, art. 126 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1.  – Aprobă aplicarea la „ Programul judeţean pentru reabilitarea şi modernizarea 

imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban 
în perioada 2015-2016 a proiectului Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal 
Tg.Secuiesc. 

Art. 2. – Aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie al investiţiei, conform 
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Aprobă modelul Acordului de asociere, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  4. –  Aprobă  cofinanţarea investiţiei cu suma de 35.000,00 lei. 
 Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 

Târgu Secuiesc, judeţul Covasna. 
                 Târgu Secuiesc, la  28 mai 2015 
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