
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 53/2020  
privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Secuiesc prin Consiliul local al municipiului Târgu 

Secuiesc și județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea promovării intereselor 
comune în prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna  

 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu Secuiesc 
privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Secuiesc prin Consiliul local al municipiului Târgu 
Secuiesc și județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea promovării intereselor comune în 
prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna , 
 Văzând Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr.72/2020 privind aprobarea asocierii Consiliul 
Județean Covasna cu Municipiul Târgu Secuiesc prin Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc în 
vederea promovării intereselor comune în prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna, 

În conformitate cu Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19,  

 

Luând în considerare prevederile H.G.nr.394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care 
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid -19 , 
În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri 
pentru pregătirea  în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură 
asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a 
Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2,  

          În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.e coroborat cu art.129 alin.(9) lit.a, art.139 alin.(3) lit.f, 
art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările 
ulterioare,    

 
H O T Ă R E Ş T E : 

 
 Art.1. – Se aprobă asocierea municipiului Târgu Secuiesc  prin Consiliul local al municipiului 
Târgu Secuiesc și județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna în vederea promovării intereselor 
comune în prevenirea răspândirii COVID -19 în județul Covasna . 
 Art.2. –  (1) Se aprobă modelul Contractului de asociere, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
              (2) Se împuterniceşte domnul Bokor Tiberiu, primarul municipiului Târgu Secuiesc cu semnarea 
Contractului de asociere. 
          Art.3. – Se aprobă contribuția Municipiului Târgu Secuiesc prin Consiliul local al municipiului 
Târgu Secuiesc în cuantum de cel mult 100.000 lei, care va fi suportată integral din bugetul local al 
municipiului Târgu Secuiesc.  
         Art.4.–Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târgu 
Secuiesc.          
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