
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 

COMUNA  SĂBĂOANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

Nr. 124 din 12.10.2022 

Privind aprobarea completării prevederilor  HCL nr. 72 din 26.08.2022 

 

 

Consiliul local Săbăoani, județul Neamț; 

Având în vedere:  - referatul de aprobare  nr. 11739 din  12.10.2022, 

inițiat de către Primarul comunei Săbăoani,  precum și raportul de specialitate 

nr. 11740 din 12.10.2022, întocmit de compartimentul de specialitate. 

    - Prevederile legii  nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

- art. 83 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 3, art. 12, art. 13, art. 21 alin. 

(1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;  

          - Prevederile   Ordinului Comun al Ministerului Sănătății și al 

Ministerului Educației nr. 438/4629/2021 nr. 438/4629/2021 din 30 martie 

2021, privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile 

de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior 

pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui 

stil de viaţă sănătos; 

    În temeiul art. 129, alin. (2),  lit. d)  coroborat cu alin. (7) lit. ”c”, art. 

139, alin. 1  și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art .1. Se aprobă completarea  prevederilor HCL Săbăoani nr. 72 din 

26.08.2022, privind înființarea unui cabinet medical școlar în cadrul  Liceului 

Teoretic ,,VASILE ALECSANDRI’’ SABAOANI, sat Săbăoani, str. 

Progresului, nr. 40 , jud. Neamț, respectiv,  dotările necesare pentru 

funcționarea cabinetului școlar, se vor face și  conform ANEXA 10 din Ordinul  

Ministerului Sănătății  Ordinului   nr. 438/4629/2021 din 30 martie 2021privind 

asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior 



pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui 

stil de viaţă sănătos*), prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din ea. 

Art. 2. Primarul comunei, prin intermediul personalului din 

compartimentele de resort din structura aparatului de specialitate al primarului, 

va asigura aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului act administrativ.  

Art. 3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentului 

act administrativ la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate. 
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