
ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Protocolului de colaborare cu C.M.I. Răusanu Mărioara 

 
Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, întrunit in şedinţa 

din data de 29.08.2022, 
Analizând Referatul de aprobare al Primarului comunei privind necesitatea adoptării 

hotărârii pentru aprobarea unui protocol de colaborare cu C.M.I. Răusanu Mărioara pentru 
asigurarea serviciilor medicale preșcolarilor și școlarilor din unitățile de învățământ din comuna 
Mihai Eminescu, 
 In baza:  

- referatului nr. 11120/24.08.2022 întocmit de Compartimentul de asistenţă socială, 
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic, 
- avizului comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,  
În conformitate cu prevederile: 
- art. 34 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,  
- art. 18 din Normele de igiena din 2020 privind unităţile pentru ocrotirea, educarea, 

instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor aprobate prin Ordinul Ministrului sănătății nr. 
1456/2020, 

- Ordinului 438/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din 
unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru 
menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos 

- art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2022 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

In temeiul 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2022 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Comuna Mihai Eminescu și 

C.M.I. Răusanu Mărioara pentru asigurarea serviciilor medicale preșcolarilor și școlarilor din 
unitățile de învățământ din comuna Mihai Eminescu, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Unitățile școlare din comuna Mihai Eminescu vor pune la dispoziția C.M.I. 
Răusanu Mărioara un spațiu adecvat desfășurării serviciilor medicale preșcolarilor și școlarilor. 

Art. 3. Se împuternicește primarul comunei Mihai Eminescu, d-nul Gireadă Dumitru-
Verginel să semneze protocolul de colaborare. 

Art. 4. Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Botoşani în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ, 
 

FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
NR. HOTĂRÂRE: 148/ 29.08.2022 

 


