
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 90/2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 51/2018 privind 

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ,,Extinderea unității de primire 

urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la Programul Operațional Regional 2014 - 

2020, Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței 

îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - unități de primiri urgențe 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 iunie 2020; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 51/2018 privind 

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ,,Extinderea unității de primire 

urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la Programul Operațional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență, Operațiunea B - unități de primiri urgențe, 

având în vedere: 

- Raportul Direcției Juridice și Dezvoltarea Teritoriului precum Avizele 

comisiilor de specialitate;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

-Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 89/2020 privind aprobarea 

devizului general actualizat precum și a indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiţie “Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de 

acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu 

Gheorghe”, 

- adresa I.I. Fekete M. Zoltan nr. 19/02.06.2020, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 6323/02.06.2020, 

în baza art. 173, alin. (3), lit. „a” şi în temeiul art. 182, alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 51/2018 privind 

aprobarea participării Județului Covasna cu proiectul ,,Extinderea unității de primire 

urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. 

Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe” la Programul Operațional Regional 2014 - 2020, 



Axa prioritară 8, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență, Operațiunea B - unități de primiri urgențe se modifică după cum 

urmează: 

 1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 

” Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Extinderea unității de primire urgențe 

și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – 

Sfântu Gheorghe” în cuantum de 9.236.790,84  lei, inclusiv TVA.” 

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 

”Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Covasna, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum total de 2.788.830,29 lei, reprezentând cofinanțarea 

proiectului ,,Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la 

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Sfântu Gheorghe”.” 

 

Sfântu Gheorghe, la 18 iunie 2020. 

 

 

           Preşedinte, 

TAMÁS Sándor 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


