ROMA TIA
JUDETTIL COVASNA
COMU]VA CATALINA
CONSI]-IUL LOCAL

norAnAnra.n" 16

Do:p

privind aprobarea participdrii comunei Catalina la "Programul judelean
pentru reabilitarea qi modernizareaimobilelor cu destina{ie
de i:abinete
medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban,,
in perioada20lT-2020
crcnsiliul local al comunei catalina, judeful covasna,
Av6nd in vedere:
-expunerea de motive asupra proiectului de hotdrdre a
d-lui prirnar prin care
propune aprobarea participdrii comunei Catalina la "Programrf
;.r4"1.u1 pentru
reabilitar:ea Ei modemizarea imobilelor cu destinalie de
cabinete medicale din
me-diul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban,, in perioa
da20l;l-2020;
- Hotdrarea nr.230/2016 a Consiliului Judefean Covasna cu privire la aprobarea
"Prograrnului judelean pentru reabilitarea
Ei mode mizarca imo^bilelor cu destina{ie
de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor
din mecliul urban,, in
perioada 2017-2020;
- Hotdriirea rt-4612019 a Consiliului Jude(ean Covasna pentru modificarea
Hotdrdrii rc.230/2016 cu privire la aprobarea "Programului judlelean pentru
reabilitarea gi modemizarea imobilelor cu destinalie de cabineie
medicale din
mediul nrral, respectiv a spitalelor din mediul urban', in perioa d,a20l-l-2020;
- raportul[ compartimentului financiar al Primdriei asupra proiectului
de hotdr6re;
- raportuLl de avizare a comisiei de specialitate economico financiar6
asupra
proiectului de hotdrdre;
- prevederile art.5 alin.3 qi 4 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice
locale, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare
- Hot[rfu'ea nr.l8l20l9 privind aprobarea bugetului general al UA1 Catalina pe

anul2011)
temeiul prevederi lor art.36 alin.2lit ..b,, $i ..e,,, alin.4lit .,e,,, art.
1 I 5 alin. I
... -^
lit "b" din Legea nr.275/2001privind administralia publicd locald, repgblicatd:

ii

HOTAnpgrE:

Art'l l\probd participarea comunei Catalina la ""Programul judefean pentru

reabilitarrea Ei modemizarea imobilelor cu destinafie
dJ cabineie medicale din
mediul mral, respectiv a spitalelor din mediul urban,, in perioa
da2017-2020;

Art'2 Cabinetul medical pentru care se solicitd sprijin financiar in

cadrul
programului este cabinetul medical din Catalina.
Art'3 Aprobd asigurarea fondurilor necesare cofinanfirii in propor{ire
de cel pu}in
50o/o din suma totald necesard reabilitdrii qi modemizdrii
cabinetului medical din
prevederrile bugetului local pe anul 2}lg.
Art'4 (1) Aprob6 modelul Acordului de asociere, conform anexei
nr.l, care face
parte integranti din prezenta hotdrAre.
(2) Aprobd asocierea comunei Catalina cu Consiliul Judetean
Covasnain
vederea realizdrii programului men{ionat in articolul p."..d"rrt,
i"
l,,"rormitate cu
Acordul de asociere, prevdzut in anexa la prezenta hotdrdre.
(3) Cu semnarea Acordului de asociere ardtat la alin(l)
se mandateazd.Tusa
Levente, primarul comunei Catalina.
Art'5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se inslrcineazd, primarul
comunei Catalina.
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