
 

 

 

                                          

H O T Ă R Â R E A  N R . 76 
privind exprimarea acordului prealabil pentru înființarea unui  

Centru medical de permanență în Comuna Mogoșești 

 

 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data  14.10.20222022; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.  7916 din  12.10.2022, precum şi proiectul de hotărâre iniţiat de 

către d-na primar Popa-Roșu Rodica; 

- Raportul compartimentului de resort, nr. 7917 din 12.10.2022, din cadrul aparatului de specialitate; 

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșești, înregistrat la 

nr. 64 din 13.10.2022, respectiv nr. 26 din 13.10.2022; 

- art.2, art.4 alin.(1), art.9 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale 

primare prin centrele de permanenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul nr. 1137/2011 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul 

ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011;  

- Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Administrației și Internelor cu nr. 

697/112/2011 privind Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței 

medicale primare prin centrele de permanență; 

- Prevederile art.129 alin.(1), alin.7 lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

 Art.1. Se exprimă acordul prealabil pentru înființarea Centrului Medical de Permanență în comuna 

Mogoșești, județul Iași. 

 Art.2. Se aprobă asigurarea spațiului necesar desfășurării activității Centrului Medical de Permanență 

Mogoșești în imobilul  cu destinația cabinete medicale din satul Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași,  

situat în curtea Primăriei comunei Mogoșești. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei, comunicându-

se copie Primarului comunei, Direcției de Sănătate Publică Iași şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi pentru 

control şi legalitate. 

 

Dată astăzi,  14.10.2022 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, VASILE-CRISTIAN FRONEA 

 

 Contrasemnează pentru legalitate, 

        Secretar general, 

         Mariana Anton 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  extraordinară  din 14.10.2022. cu un număr de _13_ voturi “pentru”; _0_ 

voturi” împotriva”; _0_ voturi”abțineri”cu participarea a _13_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în 

funcție. 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI MOGOȘEȘTI 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20147249
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20147249
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20147250


 

 

 
 

 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. 76/14.10.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 simplă  

 absolută  

 calificată 

14.10.2022   

2  Comunicarea către primar 21.10.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 21.10.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 21.10.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

21.10.2022   
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