ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ 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. __ din 28.02.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. __ din
28.02.2017 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. __ 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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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 3168 din 22.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziție a două spații
medicale în vederea funcționării centrelor de permanență
În vederea asigurării continuității asistenței medicale primare, în
municipiul Roman funcționează două Centre de permanență, respectiv unul în
cadrul Dispensarului III-V din str. Bogdan Dragoș, nr.101 și celălalt în cadrul
Dispensarului VI din str. Anton Pann, nr. 20.
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea
continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu
completările și modificările ulterioare, atribuțiile consiilor locale privind
funcționarea acestor centre sunt:
a) asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității centrelor de
permanență;
b) asigurarea personalului auxiliar;
c) asigurarea dotării minimale necesare funcționării centrelor de
permanență, stabilită prin ordin al ministrului sănătății;
d) asigurarea utilităților necesare funcționării centrelor de permanență.
Prin Ordinul nr. 697/112 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare
prin centrele de permanenţă emis de Ministerul Sănătăţii și Ministerul
Administraţiei şi Internelor, la art. 33 face precizări în aplicarea legii, și anume:
„Atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de
permanenţă sunt următoarele:
a) să asigure spaţiile necesare desfăşurării activităţii centrelor de
permanenţă şi autorizarea lor;
b) să asigure personalul auxiliar, respectiv: îngrijitoare, paznic,
registrator medical, după caz, dacă pun la dispoziţie spaţiul şi paza
pentru cabinetele care participă la un centru de permanenţă, indiferent
de forma de organizare a centrului de permanenţă;
c) să asigure dotarea minimală necesară funcţionării centrelor de
permanenţă, dacă pun la dispoziţie spaţiul pentru centrul de permanenţă;
d) să asigure utilităţile necesare funcţionării centrelor de permanenţă şi
plata acestora, dacă pun la dispoziţie spaţiul pentru centrul de
permanenţă. ”
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Urmare a adresei nr. 665 din 19.01.2017 transmisă de Direcția de Sănătate
Publică Neamț, pentru funcționarea acestor centre este necesar să existe dovada
deținerii legale a spațiilor, respectiv un document privind punerea la dispozitie a
spațiului de către Consiliul Local pentru aceste centre având forma de
organizare fără personalitate juridică.
Spaţiile ce fac obiectul acestei hotărâri, fac parte din proprietatea privată a
Municipiului Roman.
Punerea la dispoziție a spațiilor către Centrele de permanență se va face în
conformitate cu prevederile art. 6 din Legea 263/2004 privind asigurarea
continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu
completările și modificările ulterioare.
Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză şi aprobare
Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre alăturat.
Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să vă pronunţaţi prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcţia Tehnică şi de Investiţii
Nr. 3169 din 22.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziție a două spații
medicale în vederea funcționării centrelor de permanență
Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Roman – dl.
Lucian- Ovidiu Micu, înregistrată sub nr. 3168 din 22.02.2017, am constatat
următoarele:
Sub aspectul oportunităţii:
Având în vedere solicitarea formulată de către Direcția de Sănătate
Publică Neamț, prin adresa nr. 665 din 19.01.2017, este necesar să punem la
dispoziție spațiile medicale pentru centrele de permanență, în conformitate cu
prevederile Legii 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale
primare prin centrele de permanenţă și 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
emis de Ministerul Sănătăţii și Ministerul Administraţiei Şi Internelor.
Sub aspectul legalităţii:
Considerăm că proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziție către
Centrul de permanență Dragoș 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 și către Centrul de permanență Anton Pann a spațiului medical în
suprafață utilă de 44,40 mp, situat în cadrul Dispensarului VI, din str. Anton
Pann, nr.20, parter, Roman se încadrează în prevederile art. 36 alin. (2) lit.c),
ale art. 36 alin. (5) lit.a) şi ale art.45 din Legea nr. 215/2001R - Legea
administraţiei publice locale, raportat la art. 6 din Legea nr. 263/2004 privind
asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență,
motiv pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Director Tehnic,
Ing. Dan Felician IONIŢĂ

