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HOTĂRÂREA Nr.39 Data: 09.02.2021 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinanţarea de 10% din bugetul local al Municipiului 

Săcele, în vederea dotării cu aparatură şi echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele 

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în sedinţ.ă extraordinară convocată de îndată în 
data de 09.02.2021, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 6977/08.02.2021 al iniţiatorului - Primar ing. Popa Virgil, 
adresa Spitalului Municipal Săcele nr. 181/21.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele 
sub nr. 3769/21.01.2021, precum şi necesitatea dotării Spitalului Municipal Săcele cu aparatură şi 
echipamente medicale performante pentru specializările de Gastroenterologie, Urologie, ORL, Cameră 
Gardă, Secţii, Laborator Radiologie-Imagistică, Balneo-Fizio-Kinetoterapie; 

Având în vedere Rap011ul de specialitate nr. 6995 /08.02.2021 al Compa11imentului Fond 
Locativ, Spaţii cu Altă Destinaţie ; 

Văzând adresa nr. 49/06.01.2021 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Braşov, prin care 
este transmisă macheta pentru propunerile privind cheltuielile de natura investiţiilor în anul 2021 şi 

adresa nr. 120/11.01.2021 a Spitalului Municipal Săcele, însoţită de documentele aferente privind 
solicitarea asigurării cofinanţării de 10% din valoarea propunerilor de investiţii, în sumă de 1376 mii 
lei, precum şi Hotarârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Săcele nr. 29/23 .12.2020; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de telmică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 198, alin. 
(1), lit. b) şi lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr. 86/ 2020 pentru aprobarea completării 
Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Săcele; 

În temeiul m1. 87 alin. (1), alin. (2), alin. (5); art. 96 alin. (1); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), 
lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. c); m1. 133 alin. (2), lit. a); m1. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4); a11. 139 
alin. (3) lit. a); mt. 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (1); art. 243 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 
57 /03 .07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă acordul de principiu pentru solicitarea de finanţare de către Spitalul Municipal 
Săcele de la Ministerul Sănătăţii a sumei de 13. 759 mii lei, în vederea dotării cu aparatură şi 
echipamente medicale. 

Art. 2. Se aprobă acordul de principiu pentru cota de finanţare de 10%, în sumă de 1376,00 mii 
lei, sumă ce va fi prevazută în bugetul local al Municipiului Săcele. 
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SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 
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O împotrivă, O abţineri 
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