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  H  O  T  Ă  R  Â  R  E  

privind cofinanţarea  din bugetul local cu 10% din valoarea investiţiei ,,Dotare cu 

echipament medical/ aparatură medicală’’ la Spitalul orăşenesc Făget 

 

 

   Consiliul Local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

     Având în vedere: 

 - adresa Spitalului orăşenesc Făget nr. 266/18.01.2018, privind necesitatea actualizării 

Hotărârii Consiliului Local nr. 84 din 27 octombrie 2015 privind cofinanţarea  din bugetul local 

cu 10% din valoare a investiţiei ,,Dotare cu echipament medical/ aparatură medicală’’ la 

Spitalul orăşenesc Făget; 

 -referatul biroului economic privind propunerea de menţinere a angajamentului 

financiar asumat de către administraţia locală prin Hotărârea Consiliului local nr. 

84/27.10.2015  şi susţinută prin Hotărârile Consiliului local nr. 72/27.06.2017 şi 

nr.5/30.01.2018;  posibilitatea cuprinderii în bugetul local la capitolul 66.02.- ,,alte instituţii şi 

acţiuni sanitare’’ a valorii de 315.100 lei, ce reprezintă cota de 10% din valoarea totală a 

investiţiei; 

 -prevederile art.198 alin. 1 lit. ,,b’’ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile art. 19 lit. ,,b’’ din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

  În temeiul art. 36 alin.2 lit. ,d,’’ alin. 6 lit. ,,a’’ pct. 3 şi art 45 alin. 2 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

                        Art.1.-Se menţine angajamentul Consiliului local asumat prin Hotărârea 

Consiliului local nr. 84/27.10.2015 privind cofinanţarea  din bugetul local cu 10% din valoarea 

investiţiei ,,Dotare cu echipament medical/ aparatură medicală’’ la Spitalul orăşenesc Făget. 

   Art.2.-Suma menţionată la art. 1 va fi prevăzută în bugetul local la capitolul 

66.02 ,,Alte instituţii şi acţiuni sanitare’’şi se va aloca eşalonat. 

   Art.3.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează biroul 

economic. 

   Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică: 

        -dosar hotărâri, 

        -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş,  

        -Spitalului orăşenesc Făget, 

        -biroului economic, 

                            -primar. 
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