
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

, CONSILruL LOCAL COTOFENII DIN FATA

HoTARARE NR. 1o
privind aprobarea depunerii la finantare a proiectului ,,ACCES PENTRU VOI -

imbunfltltirea Accesului la serviciile de asisten{I medicali pentru Grupurile Vulnerabile,
inclusiv Romii. din comunele Rucar si Cotofenii din Fa{a"

Consiliul Local al comunei Co{ofenii din Fa!d, judeJul Dolj, intrunit in qedinli

extraordinar[ cu convocare de indatd din data de25 Martie 2021, ora 15:00,

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr. 1 130125.03.2021 alprimarului comunei Co{ofenii

din FaJd in calitate de inifiator, raportul de specialitate nr. l13I 125.03.2021qi rapoartele de

avizare ale comisiilor de specialitate,
in temeiul prevederilor art.l29, alin.(2) lit. b) gi lit. c), alin.(a) ht. d),art. 139, alin.(3),

precum qi ale art.196 alin.(1),lit. a) din Ordonan{a de urgenfa a Guvernului cu nr. 5712019 privind

Codul administrativ:

IIOTARA$TE :

Art.l. Se aproba depunerea la finantare a proiectului ,ACCES PENTRU VOI -
lmbunbtd{irea Accesului la serviciile de asistenld medicald pentru Grupurile Vulnerabile,

inclusiv Romii, din comunele Rucar si Cotofenii din Fa[d."

Art.2. Proiectul ,,ACCES PENTRU VOI - imbundtdfirea Accesului la serviciile de

asistenfl medicalS pentru Grupurile Vulnerabile, inclusiv Romii, din comunele Rucar si

Cotofenii din Fa{a" care va fi depus , va fi finanfat din Granturile SEE 2014-2021qi pentru care

operator de program va fi Ministerul Sanatdjii si la depunere cofinatarea UAT Cotofenii din Fatd

este 0 lei si va consta in imbunatatfuea infrastructurii medicale prin dotarea cu echipamente

medicale si IT, mobilarea Dispensarului uman din Cotofenii din Fata si oferirea de sevicii si

campanii medicale populafiei defavorizate din comuna inclusive romilor.

Art.3. Proiectul ,,ACCES PENTRU VOI - imbundtdfirea Accesului la serviciile de

asistenfd medicalS pentru Grupurile Vulnerabile, inclusiv Romii, din comunele Rucar si

Cotofenii din Fala"va fi depus in cadrul apelului deschis de propuneri de proiecte ,,imbundtillirea
accesului la serviciile de asisten{d medical[ pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii".

Art.4. Primarul Comunei Cotofenii din Fata, compartimentul financiar contabil si

compartimentul achizitii publice vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri.

PRE$EDINTE DE $EI)
CINCU CONSTA

-5{*

Prezenta hotirdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art.l39 din Ordonanla de Urgenti a Guvernului nr.57 /2019

Voturi:-pentru l/
- impotrivd -
- ablineri

A

privind Codul administrativ, astferl ;
Nr. total consilieri in functie .t {
Nr. total consiliei prezenli ---U-
Nr. total consilieri absenfi

DATA : 25.03.2021
CONTRASEMNEAZA.


