
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                          

                                                                                            H O T Ă R Â R E

          privind   aprobarea  cofinanțării din Bugetul Local al Orașului Huedin pe anul 2016 cu un procent de 10%

-(4.000 lei),  din suma estimată de 40.000 lei,  în vederea achiziționării de către Spitalul Orășensc Huedin a

unui incubator pentru noi născuți

                Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016

Având  în  vedere  necesitatea  eficientizării  serviciilor  de  asistenţă  medicală  prin  prisma  procesului  de

descentralizare şi accelerarea procesului de reformă în domeniul sanitar.

 Luând  în  considerare  adresa  Ministerului  Sănătății  nr.  A.C.P  nr.  207/12.01.2016  și  adresei  nr.

248/12.01.2016 a Directiei de Sănătate Publică Cluj, referitoare la repartizarea prevederilor bugetare cu destinatia ,,

Dezvoltarea  programelor  destinate  mamei  și  copilului,  în  special  pentru asistența  medicală  a  nou  –  născutului

prematur – dotarea maternitaților cu incubatoare ”.

         Tinand seama de adresa Spitalului  Orășenesc Huedin nr. 295/18.01.2016 înregistrată la Primăria orașului

Huedin sub nr. 526/19.01.2016,  prin  care solicită  aprobarea  cofinanțării  achizitionării  unui  incubator  pentru noi

născuți cu un procent de 10% ( 4000 lei),  respectiv referatul nr.624/21.01.2015 înaintat de Direcția economică din

cadrul Primariei orașului Huedin. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 625/21.01.2016 înaintat de primar și avizat de comisia pentru

activități economico – financiare la ședința din data de 25.01.2016.

 Având  în  vedere   prevederile  art.198  din  Legea  nr.  95/2006,  privind  reforma în   domeniul  sănătății

actualizată.

 Ținând  seama  de art.  36,  alin.  2,  lit.d,   alin.6,  lit.a,  pct.  3  şi   art.  45   din  Legea  nr.  215/2001 a

Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

      H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă cofinanțarea din Bugetul local al Orașului Huedin pe anul 2016 cu un procent de 10%

-(4.000 lei),  din suma estimată de 40.000 lei,  în vederea achiziționării de către Spitalul Orășensc Huedin a

unui incubator pentru noi născuți,  în cadrul Programului derulat de Ministerul Sănătății privind ,,Dezvoltarea

programelor destinate mamei și copilului, în special pentru asistența medicală a nou – născutului prematur –

dotarea maternităților cu incubatoare ”.
                 Art.. 2 Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  Directia Economică din cadrul

Primariei Orașului Huedin și Spitalul Orășenesc Huedin.

 
Nr. 15/29.01.2016 Consilieri total: 15

Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru:                                  14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


