
 

HOTĂRÂREA 

 nr.76 /21 decembrie 2018 

privind aprobarea Raportului activității asistentului medical comunitar  

pentru anul 2018 

 

  Consiliul Local Dochia,  întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 decembrie 
2018 

             Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia și 

referatul de specialitate nr.7399/12.12.2018, înaintat de secretarul comunei Dochia; 

   În baza prevederilor art.11 alin.(2) din O.U.G. nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății 

Publice către autoritățile administrației publice locale venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; art. 3 alin. 1 și 2 din H.G. nr. 56/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către 

autoritățile administrației publice locale; dispozițiile art. 1 alin. 2 din H.C.L. Dochia 

nr. 43/2009 privind aprobarea transferului serviciilor și activităților de asistență 

medicală comunitară exercitate de Ministerul Sănătății Publice către comuna Dochia, 

jud. Neamț, prin care s-a înființat Serviciul de Asistență Medicală Comunitară Dochia;  

Având în vedere avizul favorabil acordat de comisia de specialitate din cadrul 

Consiliului local Dochia; 

 În temeiul art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2 şi art. 45 alin.(1), 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 Raportul activității asistentului medical comunitar al comunei Dochia 

pentru anul 2018, conform Anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

          Președinte  de ședință                                                    Contrasemnează pentru legalitate,            

          Văduva Gabriel                                                                                              Secretar, 

                                                        Pascaru Vasile 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri 

locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi 

 

        R O M Â N I A     

 JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 
 


