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Nr.2497/08.05.2013

APROB:

Primarul comunei Dochia,
Ciubotaru Iulian-Gheorghe

REFERAT

privind aprobarea încheierii unui contract de furnizare de servicii de asistenţă
medicală şcolară

Prezentul referat de aprobare are la bază următoarele prevederi legale:
-art.12 şi art.21 ddin OUG nr.162/2008- privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:
ART. 12
(1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în
unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli.
(2) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli,
precum şi aparatura medicală din cadrul acestora se preiau de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile
legii.
(3) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută
la alin. (1) se poate realiza prin medicii de familie şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţile apropiate.
ART. 21
(1) Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistenţă medicală comunitară, asistenţă
medicală în unităţile de învăţământ şi asistenţă medico-socială a populaţiei din zonă şi în special a celei din comunităţile
defavorizate.
(2) Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii necesare întreţinerii
şi funcţionării cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar, precum şi pentru înfiinţarea de noi
cabinete medicale în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin sume alocate de la bugetul local cu această
destinaţie.
(3) Pentru cabinetele medicale din unităţile de învăţământ universitar, în ceea ce priveşte cheltuielile pentru bunuri şi
servicii necesare întreţinerii şi funcţionării acestora, sumele sunt alocate de către unităţile de învăţământ de care aparţin.
-art.10 din HG nr.56/2009- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale:
ART. 10
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să respecte prevederile legale în vigoare privind asistenţa
medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor.

-art.33 din Legea nr.95/2006-privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare:
ART. 33
Asistenţa medicală preventivă din colectivităţile de copii preşcolari, şcolari şi studenţi se asigură prin cabinetele
medicale organizate, conform legii, în unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar sau universitar, publice ori private, sau
prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, după caz.
-art.3 din Ordinul nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea
stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea
unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare:
ART. 3
(1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în
unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli.
(2) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută
la alin. (1) se realizează prin medicii şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţi apropiate, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr.
174/2011, cu modificările ulterioare.
-Ordinul nr.653/2001- privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor cu
modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere cele menţionate, propunem adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe
încheierea unui contract de furnizare de servicii de asistenţă medicală şcolară cu medicul de
familie din comuna Dochia pentru Şcoala gimnazială nr.1 Dochia. Prin respectiva hotărâre,
primarul comunei Dochia va fi împuternicit să semneze respectivul contract.

Faţă de cele de mai sus şi ţinând seama de importanţa sa, vă rog să analizaţi şi să
hotărâţi asupra proiectului Hotărârii Consiliului Local al comunei Dochia
Întocmit,

Secretarul comunei Dochia

OVIDIU ACRISTINEI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.25/2013

privind aprobarea încheierii unui contract de furnizare de servicii de asistenţă
medicală şcolară
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 mai 2013,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind aprobarea încheierii unui contract de furnizare de servicii
de asistenţă medicală şcolară, precum şi referatul de specialitate nr.2497/08.05.2013,
întocmit de secretarul comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia buget-finanţe şicomisia juridica,
amenajarea teritoriului şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,
În baza art.12 şi art.21 ddin OUG nr.162/2008- privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art.10 din HG
nr.56/2009- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate
de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale; art.33 din Legea
nr.95/2006-privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare:
art.3 din Ordinul nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării
de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea
unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr.653/2001privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor cu modificările şi completările
ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(4) lit.”a”, art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de furnizare de servicii de asistenţă medicală
şcolară cu medicul de familie din comuna Dochia, pentru Şcoala gimnazială nr.1 Dochia.
Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Dochia, d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe să
semneze contractul de furnizare de servicii de asistenţă medicală şcolară, menţionat la
art.nr.1 din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia
şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Preşedinte de şedinţă,
Berea Constantin

Dochia, 21 mai 2013
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU
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