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HOTĂRÂREA NR. 411 
Din data de 28 Noiembrie 2018

- privind aprobarea necesarului de aparatura si echipamente medicale la Spitalul Municipal 
„Dr. Aurel Tulbure” Fagaras si aprobarea cofmantarii din bugetul local al Municipiului Fagaras a 

cheltuielilor reprezentând 10% din valoarea a doua aparate de dezinfectie cu lumina UV-XENON de
inalta intensitate

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, intrunit in şedinţa ordinara,

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr. 37914/1 din 

27.11.2018, privind aprobarea participării Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Fagaras la 

programul de achiziţie derulat de Ministerul Sanatatii pentru achiziţionarea a doua aparate de 

dezinfectie cu lumina UV-XENON de inalta intensitate si Referatul de specialitate nr. 

37914/27.1 1.2018 intocmit cu aceasta ocazie,

Luând in considerare Adresa nr. 13.621/26.11.2018 a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” 

Fagaras, prin care solicita aprobarea suportării a 10 % din valoarea achiziţionării a doua aparate 

aparate de dezinfectie cu lumina UV-XENON de inalta intensitate si Hotararea Consiliului de 

Administraţie nr. 39 din 23 Noiembrie 2018,

Ţinând cont de prevederile art.2, art.3, art. 18 din OUG 162/2008, art.198, alin. 1, lit.b) din

Legea 95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii si ale art. 19, alin. 2 si art. 26 din 

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul art.36, alin.6, lit.a,pct.2 si art.45, alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicata cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Ia act de necesarul de aparatura si echipamente medicale si aproba achiziţionarea de 

către Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Fagaras a doua aparate de dezinfectie cu lumina UV- 

XENON de inalta intensitate prin programul derulat de Ministerul Sanatatii si incheierea Contractului 

pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii a sumelor destinate acestei investiţii.



Art.2. Se aproba alocarea de la bugetul local a sumei de 198.730 lei reprezentând cofmantarea 

in procent de 10 % din valoarea cheltuielilor. Suma va fi prinsa in bugetul local după virarea de către 

Ministerul Sanatatii a sumei de 1.788.570 lei, reprezentând cota de 90 % din valoarea aparatelor.

Art. 3. Alocarea sumei de 198.730 lei se realizează de la capitolul 66.02 ” Sanatate”, titlul 51, 
art. 51.02, alin. 51.02.28 "Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital in 

domeniul sanatatii”.

Art.4. Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, 

prin Direcţia Buget -  Finanţe.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
Consilier

CONTRASEMNEAZĂ 
Secretarul Municipiului 

LAURA ELENAT6ÎUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru 
Consilieri în funcţie -  19 
Consilieri prezenţi la şedinţa ordinară -  16 
Se comunică:

Instituţiei Prefectului Braşov
Primarului Municipiului Făgăraş
Secretarului Municipiului
Direcţiei Buget Finanţe
Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras
Colecţie
Afişare
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