
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                                        

CONSILIUL LOCAL                

      
 

HOTARARE NR. 121 / 2018 
privind aprobarea indicatorilor economici aferenți proiectului cu titlul „Îmbunătățirea accesului 

populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, aprobarea 

cheltuielilor legate de proiect aferente Spitalului Municipal Curtea de Arges precum și pentru 
aprobarea Acordului de parteneriat necesar participării la proiectul menționat 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges întrunit în ședința convocată de îndată. 
Avand in vedere: 

-Referatul Compartimentelor de specialitate nr. 21271 / 08.08.2018; 

-POR 2014-2020 - Apelul de proiecte POR/422/8/2/Operațiunea 8.2.B : Unitati de primiri urgente/2/ 
Operațiunea 8.2.B : Unitati de primiri urgente  pentru proiectele nefinalizate Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.2 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 

sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități - Apeluri pentru 
proiecte nefinalizate, Operațiunea 8.2.B Unitati de primiri urgente; 

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. e coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2 lit. d din Legea nr. 
215/2001 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

ART. 1: Se aprobă participarea UAT Municipiul Curtea de Arges la proiectul cu titlul „Îmbunătățirea 
accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”. 

ART. 2: Se aprobă sursele de finanțare pentru Spitalul Municipal Curtea de Arges - unitatea sanitara 

partenera în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la 
servicii medicale de urgență”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3: Se aproba participarea în calitate de partener în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea accesului 
populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență”, a unitatii sanitare de sub 

autoritatea consiliului local “Spitalul Municipal Curtea de Arges”. 

ART. 4: Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derulării proiectului, cu 
scopul implementării acestuia în bune condiții și toate cheltuielile de întreținere și mentenanță pe toată durata de 

valabilitate a contractului de finanțare. 
ART. 5: Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Ministerul Sănătății, UAT Județul Argeș, U.A.T 

Oraș Mioveni, U.A.T. Municipiul Campulung, U.A.T. Municipiul Curtea de Argeș și unitățile sanitare partenere, în 
vederea realizării în comun a Proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și 

Călărași la servicii medicale de urgență”, conform anexei nr. 2,  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 6: Se împuternicește Primarul Municipiului Curtea de Arges, Constantin Panturescu, să semneze 
Acordul de parteneriat aprobat la art. 5. 
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