
 

 

 
 

  
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 18/2021 
privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru susţinerea 
familiilor  cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc, în 

vederea promovării  unui stil de viaţă sănătos prin înlesnirea accesului  acestora la serviciile 
publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  şi a creşterii 

calităţii vieţii 
 

         Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna 
          Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al domnului viceprimar privind 
aprobarea instituirii programului multianual de interes local pentru susţinerea familiilor  cu minim 
trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc, în vederea promovării  unui stil de 
viaţă sănătos prin înlesnirea accesului  acestora la serviciile publice aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc  şi a creşterii calităţii vieţii, 
         În conformitate cu prevederile art. 4, art. 9 alin. (1) şi art. 13 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Legea nr. 199/1997 
pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale; 
        Având în vedere prevederile art.16 și art.25 lit.d al Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În baza prevederilor art.10 alin.(2) și art.11 al Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, 
cu modificările și completările ulterioare; 
        Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică; cu modificările și completările 
ulteiroare; 
         În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d coroborat cu art.129 alin.(7) lit.b , art.139  
alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 
 
                                                                 HOTĂRĂŞTE 
 
          Art. 1. – Se aprobă instituirea Programului multianual de interes local pentru susţinerea 
familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc, în vederea 
promovării unui stil de viaţă sănătos şi a creşterii calităţii vieţii prin înlesnirea accesului acestora 
la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc. 
        Art. 2. – Se aprobă Regulamentul Programului multianual de interes local „Susţinerea 
familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Târgu Secuiesc ”, anexă la 
prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
      Art. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
viceprimarul municipiului Târgu Secuiesc și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Târgu Secuiesc, prevăzute în Regulament. 
 
 

Târgu Secuiesc, la  28 ianuarie 2021  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Bejan András 
           CONTRASEMNEAZĂ  
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