
ROMANIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI SĂBĂOANI 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 109 din 20.10.2022 

Privind exprimarea acordului pentru înfiinţarea unui centru medical de permanenta fix 

pentru asigurarea asistentei medicale primare la nivelul comunei Săbăoani jud.Neamț 

Având in vedere: 
Raportul de aprobare  nr. 11658/11.10.2022 privind  necesitatea adoptării 

proiectului de hotărâre; 
Raportul de specialitate nr. 11738/12.10.2022 al compartimentului de specialitate 

financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
Având in vedere dispoziţiile Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuitatii 

asistentei medicale primare prin centre de permanenta. 
Ordonanță nr. 17 din 3 august 2022Art 4^1(1) În mediul rural, în situația în care în 

zonă nu există alte unități de primire a urgențelor medicale, se înființează câte un centru de 
permanență la o populație de minimum 5.000 de locuitori. 

Art. 33 lit. a) din Ordinul nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele 
de permanenţă cu modificările şi completările ulterioare 

în temeiul prevederilor art.129 alin.l, alin.2, litd), alin.7 lit.c si art.139 alin.l si 
alin.3 lit.f), art. 196 alin.l lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

în baza prevederilor art. 129 alin. (7), lit."s" din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

 
Propune : 
 
Art. 1. Se expimă acordul pentru înfiinţarea Centrului Medical de Permanenţă 

fix Sabaoani ,judetul Neamț. 

Art. 2. Se aprobă asigurarea spaţiului necesar desfăşurării activităţii Centrului  

Medical de Permanenţă în imobilul  Dispensar Uman sat Săbăoani jud. Neamt situat in 

str.Muncii  

Art. 3. Se aprobă asigurarea utilităţilor necesare funcţionării centrului medical de 

permanenţă:  Dotari, apă, canalizare, energie electrică, încălzire şi plata cheltuielilor 

aferente acestora din bugetul local al comunei. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Săbăoani  

 

                        Președinte de ședință, 

  Contrasemnează,                                   CONSILIER LOCAL, 

        SECRETAR GENERAL,                                               SANDĂR ROMINA-NATALIA 

       EC. ROBU MARICICA 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  17 voturi ”pentru”, 0  ”impotrivă” 0  ”abțineri” fiind 

prezenți  17  consilieri locali din totalul de  17 consilieri. 


