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R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU  FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

HOTĂRÂREA nr. 69 din 28.06.2019 

privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea «Dotarea Spitalului 

de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos cu aparatură și echipamente 

medicale» și asumarea cofinanțării obiectivului de investiții cu fonduri din 

bugetul local în cuantum de 10% din valoarea acestuia 

                            

Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, întrunit în ședință ordinară, 

           Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) și d), alin. 4 lit. d) şi e) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001; 

 Având în vedere Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;  

 Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1079/16.09.2013 

privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul 

Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate 

cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora; 

 Având în vedere prevederile art. 198 alin. 1 lit. b) coroborate cu alin. 2 și 3 din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

 Având în vedere Ordinul Ministrului Sănătății nr. 744/2019, respectiv fila de buget 

M.S. nr. SP 6407/20.05.2019 privind alocarea de la bugetul de stat pentru aparatură și 

echipamente medicale a unor sume; 

 Având în vedere Nota de fundamentare emisă de Spitalul de Boli Cronice „Sfântul 

Ioan” Târgu Frumos cu nr. 364/28.02.2019, înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Iași cu nr. 5910/01.03.2019; 

 Având în vedere Adresa nr. 11840/22.05.2019 comunicată de către Direcția de 

Sănătate Publică Iași către Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos; 

 Având în vedere Adresa nr. 11840/23.05.2019 comunicată de către Direcția de 

Sănătate Publică Iași către Orașul Târgu Frumos, înregistrată la secretariatul primăriei cu 

nr. 35291/28.05.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 37903/21.06.2019; 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 37904/21.06.2019; 

Având în vedere raportul comun întocmit de Serviciul economic și de 

Compartimentul Juridic, înregistrat cu nr. 37913/21.06.2019; 

           Având în vedere avizul Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul 

Consiliului local al Orașului Târgu Frumos nr. 38610/28.06.2019; 
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Având în vedere avizul Comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă 

și protecție socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului local al Orașului 

Târgu Frumos nr. 38570/28.06.2019; 

Având în vedere Avizul Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție 

mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 

38596/28.06.2019; 

Având în vedere procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului 

Târgu Frumos din data de 28.06.2019; 

În temeniul prevederilor art. 45 alin. 1 și 2 coroborat cu art. 63 alin. 1 lit. c) și cu 

art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art.1 Se aprobă obiectivul de investiții cu denumirea «Dotarea Spitalului de Boli 

Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos cu aparatură și echipamente medicale». 

Art.2 Se aprobă asumarea cofinanțării obiectivului de investiții cu fonduri în 

cuantum de 10% din valoarea acestuia. 

Art.3. Sumele reprezentând cofinanțare în cuantum de 10% din valoarea 

obiectivului de investiții se vor asigura din bugetul local. 

Art.4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.5. Se împuternicește domnul primar Vatamanu Ionel să semneze, în numele și 

pentru ORAȘUL TÂRGU FRUMOS, toate actele necesare şi contractul pentru alocarea 

prin transfer a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru Spitalul de Boli 

Cronice „Sfântul Ioan” Târgu Frumos, aflat în subordinea autorității administrației publice 

locale. 

Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către domnul 

Vatamanu Ionel, primar al Orașului Târgu Frumos. 

Art.7 Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului Județul Iași, Primarului Orașului Târgu Frumos, Spitalului de Boli Cronice 

„Sfântul Ioan” Târgu Frumos, Direcției de Sănătate Publică Județul Iași, 

Compartimentelor/birourilor/serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire și o 

va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul  și/sau pe site-ul instituției.  

 

  Președinte de ședință,                   Avizează pentru legalitate, 

        Consilier local                                               Secretar 

               Mihai Condurache                      Spulber Felicia – Elena  

  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.06.2019, cu un 

număr de 15 voturi „pentru”, 1 „abținere” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri 

locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 


