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HOTĂRÂREA  
privind aprobarea încheierii unui acord de parteriat  în vederea realizării 

proiectului cu titlul : “CENTRUL DE CERCETARE, RECUPERARE SI 
REABILITARE A SANATATII INIMII” în vederea obținerii finanțării în cadrul  

licitatiilor de proiecte  destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în 
domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est 

 
                   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 

              intrunit in sedinta ordinara   in data de 31 martie  2021 
 

-  Având în vedere referatul de aprobare nr.8495/24.03.2021 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 8496/24.03.2021 al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;    

-  Prevederile Ghidului Solicitantului –  Condiții Specifice de accesare a fondurilor 
destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru 
Regiunea Nord-Est art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit.( d) și alin. (7) lit. (c), art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 
alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

        Art.1. Se aprobă  încheierea unui Acord de parteneriat  între UAT Municipiul Vatra 
Dornei și Fundația de Cercetare Clinică și Experimentală Cardiovasculară, în 
vederea depunerii  proiectului cu titlul : “CENTRUL DE CERCETARE, RECUPERARE 
ȘI REABILITARE A SĂNĂTĂȚII INIMII”,  în conformitate cu Anexa 1 la prezenta 
Hotărâre.  

 
Art.2. Se împuternicește primarul Municipiului  Vatra  Dornei, să semneze Acordul de 

Parteneriat  în condițiile stabilite între părți.  
 Art. 3. Primarul Municipiului  Vatra  Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Prezenta hotarare poate fi atacată  conform procedurii și termenelor prevăzute 
de Legea  contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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