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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

 
HOTĂRÂREA NR.  39/2023

privind modificarea HCL nr. 82/2011 cu privire la desemnarea primarului
oraşului Covasna să semneze protocolul de predare a managementului

asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Covasna către Spitalul de
Cardiologie “Dr Benedek Géza” cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2023 şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleşi,

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate,  avizul  comisiilor  de  specialitate juridice şi  pentru  adiministraţia
publică  locală,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea  drepturilor  şi  libertăţilor
cetăţenilor,  cele  religioase  şi  alte  drepturi,  şi  pentru  programe  de  dezvoltare
economică- solcială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
oraşului, servicii publice şi comerţ, precum și avizul de legalitate al secretarului
general al  oraşului;

Luând în considerare:
-  HCL nr. 82/2011  cu privire la desemnarea primarului orasului Covasna sa

semneze protocolul de predare a managementului asistentei medicale a Spitalului
Orasenesc Covasna catre Spitalului de Cardiologie “Dr Benedek Géza”

-  HCL  NR.  68/2022 privind  modificarea  HCL  nr.  82/2011  cu  privire  la
desemnarea  primarului  oraşului  Covasna  să  semneze  protocolul  de  predare  a
managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Covasna către Spitalul
de Cardiologie “Dr Benedek Géza”

-  Adeverința  eliberată  de  către  Serviciul  de  Amenajare  a  Teritoriului  și
Urbanism  din  cadrul  Primăriei  orașului  Covasna,  înregistrată  sub  nr.
156910/03.10.2022;

 Având în vedere prevederile:
-  OG nr.  70/29.08.2002  privind  administrarea  unităţilor  sanitare  publice  de

interes judeţean şi local;
- art. 867-870 privind Noul Cod Civil  (Legea nr. 287/2009, republicată, cu

modificarile si completarile ulterioare)
- art. 87 alin. (5), art. 108 din OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare;



- art. 23 lit. B pct. d) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7
din 13 martie 1996, republicată;

- art.  59 din  Legea nr. 24 din 27 martie  2000  privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 136, alin.
(1), art. 139, alin. (1), alin. (3) lit. g si ale art. 196 alin. (1), lit. a) si art. 243 alin. (1)
lit.  a) din  ”– ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  57/  2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările şi  completările ulterioare;

Cu votul “pentru” a  16 consilieri, “împotrivă” - a consilieri ,

                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1– Tabelul cu bunurile imobile transmise în administrarea Spitalului de
Cardiologie “Dr Benedek Géza”, înscrise în CF nr. 30237 Covasna, prevăzut la art.
2 alin. (1) din HCL nr. 82/2011, înlocuit prin HCL nr. 68/2022 se modifică şi se
înlocuieşte cu tabelul  prevăzut la  Anexa, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. 

      Art. 2–  Datele de identificare ale imobilelor cuprinse în Procesul  verbal de
predare-primire  încheiat  între  Oraşul  Covasna  şi  Spitalul  de  Cardiologie  “Dr
Benedek Géza” ca efect al HCL nr. 68/2022, se modifică cu datele de idenificare
ale imobilelor prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 

      Art. 3– Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa primarul orașului
prin aparatul de specialitate şi Spitalul de Cardiologie “Dr. Benedek Géza”.

 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,
NEAGOVICI-VASILE CĂTĂLIN                              SECRETAR GENERAL

  AL ORAŞULUI COVASNA,
       VASILICA ENEA
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