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H O T Ă R Â R E A   nr. 122 

  din 6 aprilie 2017 
 

privind mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea 

unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a 

cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din 

cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul  

Tîrgu Mureş 

 

 

 Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 12709 din 07.03.2017 prezentată de Direcţia Şcoli, 

privind mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor 

cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor 

pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină 

generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, 

Având în vedere prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 

locale şi ale OMS nr. 1030 din 2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea 

unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a 

cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de 

medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, 

În baza art.36 alin.(1), alin.(2),  lit. “d”,  alin.(6) lit.”a” pct.3, alin.(9), art.37, art. 45 alin. 

(1),  art. 115 alin. (1) lit.”b “ din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1.  Se aprobă mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru 

asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali 

şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din 

cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu 

Mureş, în limitele fondurilor bugetare aprobate. 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Şcoli şi persoana mandatată la  art. 1. 

  

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru 

exercitarea controlului de legalitate.  
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