ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 30 din 28.02.2017
privind punerea la dispoziție a două spații medicale
în vederea funcționării centrelor de permanență

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 3168 din 22.02.2017 iniţiată de
Primarul Municipiului Roman - dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 3169 din 22.02.2017 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii;
Văzând avizul favorabil nr. 13 din 28.02.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 31 din
28.02.2017 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3589 din
28.02.2017 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, ale
Ordinului M. S. şi M.A.I. nr. 697/112 din 25 mai 2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale
primare prin centrele de permanenţă, ale art. 36 alin. (2) lit.c) şi ale art. 36
alin.(5) lit. b) din Legea nr.215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă punerea la dispoziție către Centrul de permanență
Bogdan Vodă a spațiului medical cu suprafață utilă de 33,16 mp, situat în cadrul
Dispensarului III-V, din str. Bogdan Dragoş, nr.101, parter, Roman, la care se
adaugă în cotă parte indiviză spaţiile comune, pe durata existenței acestui centru,
prin încheierea unui protocol de predare-primire;
Art.2. Se aprobă punerea la dispoziție către Centrul de permanență Anton
Pann a spațiului medical cu suprafață utilă de 44,40 mp, situat în cadrul
Dispensarului VI, din str. Anton Pann, nr.20, parter, Roman, la care se adaugă în
cotă parte indiviză spaţiile comune, pe durata existenței acestui centru, prin
încheierea unui protocol de predare-primire;
Art.3. Se aprobă asigurarea personalului auxiliar, respectiv: îngrijitoare şi
paznic, pentru funcționarea celor două centre de permanență;
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Art.4. Se aprobă asigurarea dotării minimale necesară funcţionării celor
două centre de permanenţă;
Art.5. Se aprobă asigurarea utilităţilor necesare şi plata acestora pentru
funcționarea celor două centre de permanență;
Art.6. Primarul Municipiului Roman, prin Direcția Tehnică şi de Investiţii
și Direcția Administrativă, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre;
Art.7. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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