
 
 
 
 

ROMÂNIA 
   JUDEłUL COVASNA 

     COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 17/ 2015 

privind asocierea comunei Zăbala în calitate de membru fondator, la 

înfiinŃarea „AsociaŃiei  PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND 

KÓRHÁZ EGYESÜLET” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop 

 
Consiliul Local al comunei Zăbala, întrunit în şedinŃă ordinară, din data de 31 martie 

2015, 

 

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive a domnului primar privind 

asocierea comunei Zăbala în calitate de membru fondator, la înfiinŃarea „AsociaŃiei PRO 

SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET” şi desemnarea unui 

reprezentant în acest scop,  

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, aprobată 

prin Legea 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare art.14 şi 35 alin (1) şi (6) din Legea nr.273/2006 privind finanŃele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.1906 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăŃii, cu modificările şi completările ulterioare, 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 

publică, 

În temeiul prevederilor art.14,  art. 36 alin. (7) lit. „c” , art. 45 alin. (2) lit. „f” şi art. 115 

alin. (1) lit. „b” din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. - Se aprobă, asocierea comunei Zăbala, în calitate de membru fondator, cu alte 

unităŃi administrativ –teritoriale din judeŃul Covasna conform anexei nr.1,  în vederea înfiinŃării 

„AsociaŃiei PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET” 



Art. 2. - (1) AsociaŃia arătată la art. 1. este persoană juridică de drept privat. 

(2) AsociaŃia are ca scop identificarea, mobilizarea şi valorificarea resurselor necesare 

susŃinerii activităŃii SecŃiei exterioare a Spitalului de Cardiologie dr.Benedek Geza (fost Spital 

Olandez).  

Art. 3. -  (1) AsociaŃia este constituită pe durată nedeterminată, prin libera asociere a 

membrilor fondatori. 

   (2) AutorităŃile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităŃi 

administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiŃiile legii. 

Art. 4.- (1) Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul „ ASOCIAłIEI PRO SPITALUL 

OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET”, conform anexelor nr.1 şi 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin 

Act adiŃional aprobat în prealabil prin hotărârea consiliului local . 

Art. 5 – Comuna Zăbala contribuie la finanŃarea asociaŃiei prin contribuŃia din bugetul 

local al unităŃii administrativ-teritoriale, în forma cotizaŃiei lunare de 0,5 lei/locuitor/lună ( 2250 

locuitori). 

 Art. 6. - Se aprobă suma de 500 lei, drept contribuŃie la înfiinŃarea „ ASOCIAłIEI 

PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET” 

Art. 7. -Se desemnează dl.viceprimar Demes Botond, să reprezinte interesele comunei 

Zăbala în „ASOCIAłIA PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO HOLLAND KÓRHÁZ 

EGYESÜLET”. 

Art. 8. - Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să participe şi să reprezinte 

interesele unităŃii administrativ-teritoriale la şedinŃa constitutivă a asociaŃiei, precum şi să 

semneze actele necesare constituirii „ASOCIAłIEI PRO SPITALUL OLANDEZ-PRO 

HOLLAND KÓRHÁZ EGYESÜLET” 

Art. 9. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana 

desemnată în art. 7 din prezenta hotărâre. 

 

Zăbala, la 31 martie 2015  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                         BENEDEK JÓZSEF 
 
           CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETAR 
              COSNEAN ILEANA 

 


