
               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA VÂRGHIŞ 

CONSILIU LOCAL 

 HOTĂRÂREA NR. 24/2022 
privind aprobarea participării comunei Vârghiș la “Programul județean pentru dotarea 

spațiilor de joacă din mediul rural”,  în perioada 2021-2024 
 

Consiliul Local al Comunei Vârghiș, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei Vârghiș 
privind aprobarea participării comunei Vârghiș la “Programul județean pentru dotarea spațiilor de 
joacă din mediul rural”, în perioada 2021-2024, 
 Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 În baza prevederilor art. 3 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, cu modificările și completările ulterioare,  
 Ținând cont de Hotărârea nr. 13/2021 a Consiliului Județean Covasna cu privire la aprobarea 
“Programului județean pentru dotarea spațiilor de joacă din mediul rural”, în perioada 2021-2024, 
 În conformitate cu Hotărârea Consiliului local al Comunei Vârghiș nr. 7/2022 privind 
aprobarea bugetului general al Comunei Vârghiș pentru anul 2022, 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. e) și alin. (4) lit. e), art. 139 alin. (3) lit. d) și art. 196 
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

        Art. 1. – Se aprobă participarea comunei Vârghiș la “Programul județean pentru dotarea 
spațiilor de joacă din mediul rural”, în perioada 2021-2024. 

Art.2. – Spațiul de joacă pentru care se solicit sprijin financiar în cadrul programului va fi în 
satul Vârghiș, județul Covasna.  

Art.3. – Se aprobă asigurarea fondurilor necesare cofinanțării în proporție de cel puțin 50% 
din suma totală necesară dotării spațiului de joacă din prevederile bugetului local pe anul 2022. 

Art.4. – (1) Se aprobă modelul Acordului de asociere, conform Anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

   (2) Se aprobă asocierea comunei Vârghiș cu Consiliul Județean Covasna în vederea 
realizării programului menționat în articolele precedente, în conformitate cu Acordul de asociere, 
prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

   (3) Cu semnarea Acordului de asociere arătat la alin. (1) se mandatează domnul 
Imets Lajos, primarul comunei Vârghiș. 

Art.5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Vârghiș. 

Vârghiș, la 11 mai 2022 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 

Román Attila  SECRETAR GENERAL        
Kolumbán Boglárka                                      

 
 
 
 


