
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL COVASNA 

COMUNA CATALINA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA Nr.15/2020  

 

privind aprobarea participării comunei Catalina la “Programul județean 

pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete  

medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban”  

în perioada 2017-2020 

 

Consiliul local al comunei Catalina, județul Covasna, 

Întrunit în ședința ordinară din data de 2 iunie 2020, 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare  asupra proiectului de hotărâre a d-lui primar prin care 

propune aprobarea participării comunei Catalina la “Programul județean pentru 

reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din 

mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban” în perioada 2017-2020; 

- Hotărârea nr.35/2020 a Consiliului Județean Covasna pentru modificarea 

Hotărârii nr.230/2016 cu privire la aprobarea “Programului județean pentru 

reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din 

mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban” în perioada 2017-2020; 

- raportul compartimentului financiar al Primăriei asupra proiectului de 

hotărâre,înregistrat sub nr.1612 din 22.05.2020 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate economico – financiară asupra 

proiectului de hotărâre; 

- prevederile art.5 alin.3 și 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea nr.3/2020  privind aprobarea bugetului general al UAT Catalina pe 

anul 2020 

În temeiul prevederilor art.129  alin(2) lit.b).alin(4) lit.a).art.139 alin(3) 

lit.d),art.196 alin(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrative,cu completările ulterioare. 

 

                                   H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Aprobă participarea comunei Catalina la “Programul județean pentru 

reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din 

mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban” în perioada 2017-2020; 



Art.2 Denumirea proiectului pentru care se solicită sprijini financiar este 

Reabilitarea cabinetului  medical din Catalina. 

Art.3 Aprobă asigurarea fondurilor necesare cofinanțării în proporție de cel puțin 

50% din suma totală necesară reabilitării și modernizării cabinetului medical din 

prevederile bugetului local pe anul 2020. 

Art.4 (1) Aprobă modelul Acordului de asociere, conform anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          (2) Aprobă asocierea comunei Catalina cu Consiliul Județean Covasnaîn 

vederea realizării programului menționat în articolul precedent, în conformitate cu 

Acordul de asociere, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

          (3) Cu semnarea Acordului de asociere arătat la alin(1) se mandatează Tusa 

Levente, primarul comunei Catalina.  

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Catalina. 

 

 

                           Catalina la  2 iunie 2020 

 

                                                                              

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

   Bartos Karoly                                                      Secretar general al comunei  

                                                                                           Banffy Zita                                                                                                       

 


