ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 102 /2019
privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al Municipiului Orăştie pe anul
2019, în vederea susţinerii activităţii S.M.U.R.D.

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr.103/2019, expunerea de motive a Primarului
Municipiului Orăştie, înregistrată cu nr.6522/21.05.2019, raportul Direcţiei
Administraţie Publică Locală nr.6523/21.05.2019 și rapoartele de avizare ale comisiei
economice și comisiei pentru învăţământ, sănătate, sport, cultură și culte.
- H.C.L nr.225/2007 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Orăştie
cu Asociaţia ,,Samaritenii Orăştieni” în vederea susţinerii activităţii S.M.U.R.D.
- H.C.L. nr.74/2019 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Orăştie
pe anul 2019.
În baza dispoziţiilor art. 96 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
republicată, art. 36, alin.(2), lit. d,alin.(6), lit a, pct.15, alin.(7), lit.a şi ale art.45,
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se alocă suma de 320.000 lei din bugetul local al municipiului Orăştie pe
anul 2019, Asociaţiei ,,Samaritenii Orăştieni” în vederea susţinerii activităţii
Serviciului Mobil de Urgenţă Resuscitare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.) al judeţului
Hunedoara, Valea Mureşului.
Art.2 - Suma menţionată la art.1 va fi suportată din capitolul 66.02 ,,Sănătate,”
subcapitol 66.02.50.50 ,,Alte instituţii şi acţiuni sanitare” şi va fi utilizată pentru plata
salariilor paramedicilor.
Art.3 - Justificarea şi decontarea cheltuielilor pentru suma alocată se va face cu
acte doveditoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.4 - Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul şi condiţiile Legii
nr.554/2004, a contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul şi Direcţia
economică din cadrul Aparatului de specialitate al primarului.

Art.6 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Direcţiei Economice;
- Asociaţiei ,,Samaritenii Orăştieni”

Orăștie, 30.05.2019

Preşedinte de şedinţă,
prof.Țambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 30 mai 2019, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (18 prezenţi).

