
ROMANIA
UNITATEA ADMINISTRATIv.TERIToRIALA covTuNA MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$

uorAnAnr

Nr. 16 din 21.03.2022
Privind aprobarea obiectului de investifie .(iNFIINTARE CABINETE MEDICALE

$coLARE IN CADRUL $COLILOR DrN COMUNA MICE$TI, JUDETUL ARGE$ ".

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI DIN JUDETUL ARGE$, intrunit in
gedin{6 publicd in data de _

Avind in vedere:
- Proiectul de Hotdrdre nr. 54 din 25J1.2021 privind^aprobarea obiectului de investilie

"iNnuNlaRE cABTNETE MEDTcALE $coLAnB iN cADRUL gcoLILoR DIN
COMUNA MICE$TI, JUDETUL ARGE$", initiat de: DUMITRU CLAUDIA MARIANA,
consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Micesti, jud ARGES,
- Referatul de aprobare nr. 11333 din25.ll.202l al iniliatorului Proiectului de Hot[r6re privind
aprobarea obiectului de invesritie "INFIINTARE CABINETE MEDICALE $COLARE iN
CADRUL $COLILOR DIN COMUNA MrCE$Tr, JUDETUL ARGE$".

In conformitate cu prevederile:
- Ordinul comun al Ministerului SdndtS{ii gi al Ministerului Educafiei nr. 4381462912021
privind asigurarea asisten{ei medicale a pregcolalilor, elevilor din unitdlile de inv6}[m6nt
preuniversitar gi studenlilor din instituliile de invd(dmAnt superior pentru menlinerea stdrii de

slndtate a colectivitdlilor qi pentru promovarea unui stil de via[[ sdndtos;
- Art. 2l alin.(l) din Ordonan(a de Urgenld nr. 162 12008 privind transferul ansamblului de

atribu{ii qi competen{e exercitate de Ministerul S6n6td(ii Publice c[tre autoritdlile administra(iei
publice locale, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare, coroborat cu art. 3 alin.(l) din
Metodologia privind examinarea stirii de sdndtate a pregcolalilor gi elevilor din unitIlile de

invd[dmdnt de stat qi particulare autorizatelacreditate, privind acordarea asisten[ei medicale
gratuite gi pentru promovarea unui stil de via{d sdndtos aprobatd prin Ordinul nr. 529812011;
- Ordinul Ministrului Sdndtdtii qi Familiei nr. 65312001 privind asistenla medical[ a

pregcolalilor, elevilor qi studen{ilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Art.13, art.84 alin.(5), art.l29 alin.(7) lit.c, alin. 139 alin. (1) ale art.196 alin.(l), din OUG
57 I 20 I 9 privind Codu I Adm in i strat iv, actualizata.

Avdnd in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Micegti din Jude(ul Argeq: Avizul nr. 8 din 28.01.2022 al Comisiei I; nr. 8 din 28.01 .2022 al
Comisiei II; Avizul nr.8 din 28.01.2022 al Comisiei III .

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICE$TI
norAnA5rn:

Art.l: Se aprobd obiectul de investilie: "INFIINTARE CABINETE MEDICALE
$COLARE IN CADRUL $COLILOR DIN COMUNA MICE$TI, JUDETUL ARGE$";

Art.2. Primarul Comunei Micegti din Jude(ul Argeq va ducere la indeplinire prevederile
prezentei hot[r6ri;
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Art.3. Secretarul general al Comunei Micegti din JudeJul Argeg va comunica prezenta
hotdr6re persoanelor desemnate , autorit[tilor gi instituliilor interesate;

Art.4 . Prezenta hotirire se pune in aplicare la 01.01.2022.

Nr. 16 din data de21.03.2022

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI I DIN JUDETUL ARGE$,

Prezenta hotdtdre a fost aprobatd tn Sedinla Consiliului Local al Comunei MiceSti din
judelul ArgeS din data de 21.03.2022 cu un numdr de 10 voturi ,,pentru", nici un vot
,,tmpotrivd", nici un vot ,,ab1inere" din totalul de 13 consilieri locali tn funclie, din care
prezenli I0 consilieri locali.

PRE$EDIN
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Contrasemnezl pentru legalitate,


