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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării orașului Aleșd, ca partener, în cadrul proiectului „Proiect integrat pentru 

dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea 

serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” 

precum și a contribuției proprii necesare co-finanțării proiectului 

 

 

Consiliul Local al orașului Aleșd, 

Luând act de raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort din cadrul aparatului 

propriu de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 3001 din data de 11.04.2019, 

Conform prevederilor cuprinse în: Documentația aplicabilă a Programului Interreg V A 

România – Ungaria 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, 

Prioritatea de investiții (Pi) lansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este 9/a - 

Investiţii în infrastructura medicală, 

În baza prevederilor art. 36 alin(2) lit."b", alin(6) lit."a" pet. 3 și art. 45 din Legea 2015 / 2001 

Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și cornpletările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1 Se aprobă participarea orașului Aleșd, ca partener, în cadrul proiectului „Proiect integrat 

pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea 

serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication”, 

proiect care urmează a fi depus în vederea finanțării în cadrul Programului Interreg V A România – 

Ungaria 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății, Prioritatea de 

investiții (Pi) lansată prin Apelul restrâns de propuneri de proiecte strategice este 9/a - Investiţii în 

infrastructura medicală. 

Art. 2 Se aprobă participarea orașului Aleșd în cadrul parteneriatului format din următoarele 

instituții:  

- Consiliul Județean Bihor (Lider de proiect);  

- Autoguvernarea Locală a orașului Berettyóújfalu, Ungaria (partener de proiect); 

- Municipiul Oradea (partener de proiect); 

- Municipiul Marghita (partener de proiect); 

- Municipiul Salonta (partener de proiect);  

- Municipiul Beiuș (partener de proiect);  

- Universitatea din Oradea – Facultatea de Medicină și Farmacie (partener de proiect); 

- Serviciul Județean Salvamont – Salvaspeo Bihor, reprezentat juridic prin Asociația Salvatorilor 

Montani Bihor (partener asociat); 

- Spitalul ,,Gróf Tisza István” Berettyóújfalu (partener asociat); 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor (partener asociat). 

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a orașului Aleșd necesară co-finanțării proiectului, în valoare 

de 5.434,00 euro, adică 2% din valoarea eligibilă a bugetului aferent orașului Aleșd, buget care este de 

268.320,00 Euro. 



Art. 4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului „Proiect integrat 

pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea 

serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” în 

condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art. 5 Se împuternicește primarul, dl. Ioan Coloman TODOCA, să semneze toate actele necesare 

în numele orașului Aleșd, acte necesare depunerii cererii de finanțare. 

Art. 6 Prezenta Hotărâre a Consiliului Local al orașului Aleșd se comunică cu: 

- Instituția Prefectului – județul Bihor; 

- Primarul orașului Aleșd; 

- Compartimentul implementare proiecte 

 

 

 

 

         

 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     

                                URS TIBERIU 

 

 

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

                SECRETAR 

         LAURAN NICOLETA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleşd, 15 aprilie 2019 

Nr. 25 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi din 16 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


