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ROMANIA
coNS[ruL IUDETEAN COVASNA

HorAnAnEA Nr. h5 nozt
cu privire la aprobarea ,,Programului judefean pentru dotarea spafiilor de ioaci din mediul

rutal", in perioad a 202L-2024

Consiliul ]ude{ean Covasna,
intrunitin gedinga sa ordinari din data de 28 ianuarie2021,
analizAnd Referatul de aprobare al Pregedintelui Consiliului Judefean Covasna cu

privire la aprobarea ,,Programului judefean pentru dotarea spafiilor de joacd din mediul rLtral",
in perioada 2021-2024,

avAnd in vedere Raportul Direcfiei economice, precum gi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Judefean Covasna, intocmite in acest sens;

lu6nd in considerare:

,- art.3 alin. (2) din Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

- O. G. nr.2U2002. privind gospoddrirea localitdgilor urbane gi rurale, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

-H.G. nr. 4351201.0 privind regimul de introducere pe piafd gi de exploatare a
echipamentelor pentru agremenf

- Ordinul Ministerului Industriei gi Resurselor nr. 9812003 pentru aprobarea Prescriptiei
tehnice PT R 19-2002, edifa 1, ,,Cerinfe tehnice de securitate privind echipamentele gi instalafiile
montate gi utilizate in cadrul parcurilor de distracfii gi spaliilor de joacd", cu modificirile gi
completdrile ulterioare,

in baza art. 173 alin. (7) lit. c) 9i in temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanli de
urgenfi a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

HoTARA$rE:

Art. 1. (1) Se aprobd ,,Programul judelean pentru dotarea spafiilor de joaci din mediul
rural" , in perioada 2021-2024, denumit in continuare Program.

(2) Se imputemicegte Pregedintele Consiliului Judefean Covasna cu numirea prin
dispozifie a Comisiei de evaluare gi selecfionare a programului aprobat la alin. (1).

(3) Comisia aritatd la alin. (2) va fi formatd din consilieri judefeni gi angajafi din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judefean Covasna.

Art.2. Se aprobd Ghidul solicitantului, conform anexei nr. 1.

Art.3. (1) Se aprobd modelul Acordului de asociere, conform anexei nr. 2.
(2) Se mandateazi domnul Tamds S6ndor, Presedintele Consiliului jude{ean Covasna 9i

domnul Veres Jdnos, director executiv al Direcfiei economice, cu semnarea acordurilor de
asociere.

Art. 4.1n termen de 20 de zile de la data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrAri, se va
publica in ziarele locale si pe site-ul Consiliului Judefean Covasna concursul de proiecte pentru
finantarea nerambursabili a ,,Programului judelean pentru dotarea spafiilor de joacd din



rnediul r:lrral" , ?n perioada 2021-2024, cu specificarea condifiilor de participare si a termenului
de depunere a proiectelor.

Art. 5. Anexele nr. 1 gi 2 fac parte integranti din prezenta hotdrAre.
Art. 6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se irsdrcineazd persoanele ardtate

La art. 3 alin. (2) qi Direcfia economicd din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Jude-tean Covasna.

SfAntu Gheorghe, 28 ianuarie 2021.

Contrasemrreazd.,

VARGA Zoltin
Secretar general al Covasna

Prezenta hotdrAre se difuzeazl astfel:

- 1 ex. la Institulia Prefectului Judeful Covasna;
- 2 ex. la Compartimentul administralie publici;
- 1 ex. la Direclia juridici gi dezvoltarea teritoriului;
- 1ex. la Direclia Economici.

T

-)

o

OA


