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RAPORT DE SPECIALITATE  

al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea obiectului de investiţie „Înfiinţare 

cabinete medicale şcolare în cadrul şcolilor din comuna Miceşti, judeţul Argeş “ 

 

 

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea obiectului de investiţie „Înfiinţare cabinete 

medicale şcolare în cadrul şcolilor din comuna Miceşti, judeţul Argeş “. 

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11333/ 25.11.2021, întocmit de 

către consilierul local – dna. Dumitru Claudia Mariana, în calitate de iniţiator al proiectului de 

hotărâre, înregistrat sub nr. 54/ 25.11.2021 prin care propune Consiliului Local al comunei Miceşti 

aprobarea obiectului de investiţie „Înfiinţare cabinete medicale şcolare în cadrul şcolilor din 

comuna Miceşti, judeţul Argeş “. 

Asistenţa medicală şcolară reprezintă ansamblul activităţilor de medicină preventivă şi 

curativă care se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ de stat şi particular/acreditat. Serviciile 

de asistenţă medicală sunt acordate de medici şi asistenţi medicali preşcolarilor şi elevilor pe toată 

perioada în care se află în unităţile de învăţământ, în cadrul cabinetelor medicale autorizate, 

orgnizate la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Miceşti, judeţul Argeş.  

La art. 21, alin 1) şi alin 2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile 

administrației publice locale, cu modificările şi completăril ulterioare, se prevede:  

„(1) Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență 

medicală comunitară, asistență medicală în unitățile de învățământ și asistență medico-socială a 

populației din zonă și în special a celei din comunitățile defavorizate. 

(2) Autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri 

și servicii necesare întreținerii și funcționării cabinetelor medicale din unitățile de învățământ 

preșcolar și școlar, precum și pentru înființarea de noi cabinete medicale în unități de 

învățământ cu personalitate juridică, prin sume alocate de la bugetul local cu această destinație.“  

Faţă de cele mai sus menţionate şi în temeiul prevederilor dispoziţiilor art. 129, alin 1, alin 

2, lit. c) şi lit. d), art. 85, alin. 1 şi alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
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modificările şi completările ulterioare, se propune adoptarea de către Consiliul Local al Comunei 

Miceşti din Judeţul Argeş a unei hotărâri privind aprobarea obiectului de investiţie „Înfiinţare 

cabinete medicale şcolare în cadrul şcolilor din comuna Miceşti, judeţul Argeş “. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier Achiziţii Publice 

 


