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Hotarare

pentru modificarea si completarea HCL nr.126 din 30 august20l7 privind Proiectul integrat
pentru dezvoltarea durabilS in zona montan6 a judetului Bihor, imbundtSlirea accesului si
dezvoltarea serviciilor de sindtate in cazul interventiilor medicale in situalii de urgentd

Consiliul local al Municipiului Marghita, intrunit in qedinf[ extraordinari din 19
septembrie 20I7

LuAnd in dezbatere:
Expunerea de motive pentru Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabild in zona

montan6 a judelului Bihor, imbunatd{irea accesului ;i dezvoltarea serviciilor de slnitate in
cazul interven{iilor medicale in situalii de urgenli in vederea finanldrii acestuia in
cadruProgramului lnterreg V-A Romdnia-Ungaria ZO l4-2020

Av6nd in vedere:
- prevederile art. 44 din Legea finan{elor publice locale nr. 27312006, cu modificarile gi
comp let6ri le u lterioare;
- prevederile art.20 si 2l din Legea cadru a descentralizdrii nr. 19512006, cu modificarile qi
completarile ulterioare: raportul de avizare al comisiei de specialitate ,

ln conformitate cu prevederile Legi 21512001, legea administratiei publice locale.
republicatd, cu rnodificarile si completdrile ulterioare

Hotaraste:

Hotararea Consiliului Local Marghita nr. 126 din 30 august 2017 se modiflcd si
completeaza dupi cum urmeazd:

ART l. Se aprobd proiectul Proiect integrat pentru dezvoltarea durabill in zona montani
a judefului Bihor, imbunlti{irea accesului si dezvoltarea serviciilor de sinitate in cazul
intervenfiilor medicale in situafii de urgenf[ in vederea finan1[rii acestuia in cadrul
Programului Interreg V-A Romdnia-Ungaria 2014-2020, Axa prioritard, 4: imbunatdlirea
serviciilor de ingrijire a sinatdJii, Prioritatea de investilii (Pi) lansatd prin Apelul restrans de
propuneri de proiecte strategice este 9/a - Investilii in infrastructura medical[.

ART 2. Se aprobi parleneriatul intre Consiliul Judetean Bihor Partenerul lider
(beneficiary);Beretty66jfaluV6rosOnkorm6nyzata (Consiliul Local al OraEuluiBeretty6fjfalu
din Ungaria), Municipiul Oradea, Municipiul Marghita. Municipiul Salonta, Oragui Aie;d,
Municipiul Beiug, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie - parteneri de
proiect (beneficiariy) gi Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentarjuridic prin
Asociatia Salvatorilor Montani Bihor Gr6fTisza Istv6n Korhdz (Spitalul Gr6fTisza Istv6n)-
Partener asociat (Assoc,iated'Partner), in vederea implementarii in comun a proiectuluiproiect



integrat pentru dezvoltarea durabill in zona montani a jude{ului Bihor, imbunltl(irea
accesului ;i dezvoltarea serviciilor de sinltate in cazul intervenfiilor medicale in situatii
de urgen{I.

ART 3. Se aproba contribulia proprie in proiect a Municipiului Marghita, reprezentdnd 2oh
din valoarea eligibiln a proiectului aferent bugetului Municipiului Marghita. reprezent6nd
cofinantarea proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabili in zona montani a
jude(ului Bihor, imbunitl(irea accesului ;i dezvoltarea serviciilor de slnitate in cazul
interven{iilor medicale in situa(ii de urgen([.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementdrii proiectului Proiect
integrat pentru dezvoltarea durabili in zona montanl a judetului Bihor, imbunit[{irea
accesului qi dezvoltarea serviciilor de slnltate in cazul interventiilor medicale in situa(ii
de urgen{5 in conditiile rambursdrii/decontirii ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.

ART 5. Se imputernicegte primarul, Pocsaly Zolt6n sd semeneze toate actele necesare
depunerii cererii de finanlare in numele Municipiului Marghita.

Contrasemneazd
Secretar UAT jr. Demeter Cornelia
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