
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 77/2015 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 48/2015 privind aprobarea aplicării la „Programului 

judeţean 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 Tg.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 modificarea și completarea HCL nr. 48/2015 privind aprobarea aplicării la 
„Programului judeţean 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 Tg.Secuiesc, Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. d, art. 126, art. 45 alin. 2 lit.d şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
ARTICOL UNIC - HCL nr. 48 / 2015 privind aprobarea aplicării la „Programului judeţean 

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, se modifică și se completează, după cum urmează: 

După art. 3 se introduce un nou articol art. 31 cu următorul cuprins: 
”Art. 31 – Aprobă proiectul Reabilitarea clădirii farmaciei din cadrul Spitalului Municipal 

Târgu Secuiesc și indicatorii tehnico economici, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 

 
                         Târgu Secuiesc, la  10 septembrie 2015 
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