
ROMÂNIA       Anexa nr. 1  la H.G. nr. 831/2022 
JUDEȚUL GALAȚI                                          pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 52/2003 . 

COMUNA IVEȘTI 
PRIMAR, 
Nr. 5.600/01.07.2022 

 

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

Astăzi, 01.07.2022, Primăria comunei Ivești, anunță deschiderea procedurii de 

transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru 

medical de permanență fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei 

Ivești, județul Galați. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

- Proiectul de hotărâre; 

- Referat de aprobare, nr. 5585/01.07.2022; 

- Raport de specialitate, nr. 5586/01.07.2022; 

Documentația poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a instituției, la www.comunaivestiprimar.ro  

• la sediul instituției, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451 

• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul 

de relații cu publicul al instituției. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 11.07.2022:   

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro; 

 prin poștă, pe adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, comuna Ivești, județul Galați;  

 la sediul instituției, la Registratură, la adresa Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 451, 

comuna Ivești, județul Galați, între orele 08:00 – 16:00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medical de permanență fix pentru 

asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei Ivești, județul Galați” 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de 

internet a instituției, la linkul: https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-

public/transparenta-decizionala  

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată tot în scris.  

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 

asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 

16.08.2022, excepție făcând prevederile art.5, alin.13 din Legea 52/2003 cu modificările și 

completările ulterioare. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: 

telefon: 0236866004, e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro , persoană de contact: Tăbăcaru George 

Daniel.  

 

 P R I M A R , 
 

           Gheoca Maricel  

http://www.comunaivestiprimar.ro/
https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala
https://www.comunaivestiprimar.ro/informatii-de-interes-public/transparenta-decizionala
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro


ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A   P R O I E C T 

Din 

 

Privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medical de permanență fix 

pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei Ivești, județul Galați 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, județul Galaţi; 

Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului: 5585/01.07.2022 

     Consiliul Local al comunei Ivești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din data 

de……………… 

Având în vedere referatul de aprobare a domnului Gheoca Maricel, Primarul comunei 

Iveşti, judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrat sub nr. 5585/01.07.2022; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, înregistrat sub nr. 

5586/01.07.2022; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor nr.1–5, pe domenii de specialitate 

ale Consiliului local; 

Având în vedere HCJ nr. 201/29.06.2022 emisă de Consiliul Județean Galați privind: 

aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești, prin Consiliul Local al 

Comunei Ivești, în vederea înființării unui centru de permanență fix în cadrul Secţiei Cronici 

Iveşti a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ivești nr. 56/30.06.2022, privind 

aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna  Ivești prin Consiliul 

Local Ivești, județul Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați prin Consiliul 

Județean Galați , în vederea înființării unui centru de permanență fix în cadrul Secției Boli 

Cronice Ivești a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” Galați 

Având în vedere prevederile din Legea nr.263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă cu modificările și 

completările ulterioare;  

Având în vedere  prevederile art. 2, art.3 lit. a, art.4 alin 1 lit. a, art. 4 alin. 2, art.5- art.8 

,art. 10, art. 11, art.13, art. 15 art. 17, art. 18, art. 20, art. 22, art. 24, art. 33, art. 34, art. 35, art. 

36 și art. 39 din Ordinul nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.2,alin.1, art.8, art.3, art.5,lit.a, art. 67, lit.e, art. 70 și 

art.78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 34, art. 121 alin. 1 din Constituția României republicată; 

Având în vedere prevederile art 10, art. 13, art.75 alin. 1 lit. b, art. 84 alin. 1, alin. 3 – 

alin. 5, art.87 alin. 1, alin 2, art. 96 alin. 1- alin. 4, art. 105 alin. 1, art. 106 alin. 1 și alin. 3, art. 

110 alin. 1, art.129 alin. 1, alin 2 lit. ”d”, alin 7 lit c , și alin. 14, art. 154 alin. 1 și alin. 2, din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 



 

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. 3, art. 16, alin. 1, art. 20, alin 1, lit. i, art. 23, alin. 

1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ivești pentru perioada 2021 

– 2027, aprobată prin HCL nr. 90 din 09.11.2021 

În temeiul art. 133, alin. 2, lit.a, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1, lit. a), art. 197 și art. 200 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.- Pe data prezentei se exprimă acordul pentru înființarea Centrului medical de permanență 

fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei Ivești, județul Galați. 

 

Art.2.- Se aprobă asigurarea spațiului necesar desfășurării activității Centrului medical de 

permanență fix conform acordului de parteneriat încheiat între UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAŢI, prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor 

nr.7, reprezentat legal Președinte – Costel Fotea și UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ COMUNA IVEȘTI prin Consiliul Local al Comunei Ivești cu sediul în Ivești, str. 

General Eremia Grigorescu nr.451, reprezentat legal Primar Gheoca Maricel. 

 

Art.3.- Spațiul desfășurării activității centrului de permanență fix este situat în comuna Ivești, str. 

Gen. Eremia Grigorescu, nr. 740, Ap.1, județul Galați,  în suprafaţă utilă de 93 m2, înscris în 

cartea funciară nr. 108907 a localității Ivești, sub numărul 108907-C1,  proprietatea publică a 

Județului Galați, în cadrul Secţiei Boli Cronice Iveşti a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

„Sfântul Apostol Andrei” Galaţi; 

 

Art.4.- Se aprobă asigurarea utilităților necesare funcționării centrului medical de permanență: 

apă, canalizare, energie electrică, încălzire, telefonie, internet și plata cheltuielilor aferente 

acestora din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale a comunei Ivești, județul Galați; 

 

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Galaţi, în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general 

al comunei Iveşti, judeţul Galaţi. 

 

       INIȚIATOR, 

        P R I M A R, 

 

Contrasemnează pentru legalitate,                    Gheoca Maricel 

     SECRETAR GENERAL,      

            Toma Zanfirica   

  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA IVEȘTI 

PRIMAR, 

Nr. 5585/01.07.2022 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru 

medical de permanență fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei 

Ivești, județul Galați 

Având în vedere HCJ nr. 201/29.06.2022 emisă de Consiliul Județean Galați privind: 

aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești, prin Consiliul Local al 

Comunei Ivești, în vederea înființării unui centru de permanență fix în cadrul Secţiei Cronici 

Iveşti a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ivești nr. 56/30.06.2022, privind 

aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna  Ivești prin Consiliul 

Local Ivești, județul Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați prin Consiliul 

Județean Galați , în vederea înființării unui centru de permanență fix în cadrul Secției Boli 

Cronice Ivești a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” Galați 

Având în vedere prevederile din Legea nr.263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă cu modificările și 

completările ulterioare;  

Având în vedere  prevederile art. 2, art.3 lit. a, art.4 alin 1 lit. a, art. 4 alin. 2, art.5- art.8 

,art. 10, art. 11, art.13, art. 15 art. 17, art. 18, art. 20, art. 22, art. 24, art. 33, art. 34, art. 35, art. 

36 și art. 39 din Ordinul nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.2,alin.1, art.8, art.3, art.5,lit.a, art. 67, lit.e, art. 70 și 

art.78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 34, art. 121 alin. 1 din Constituția României republicată; 

Având în vedere prevederile art 10, art. 13, art.75 alin. 1 lit. b, art. 84 alin. 1, alin. 3 – 

alin. 5, art.87 alin. 1, alin 2, art. 96 alin. 1- alin. 4, art. 105 alin. 1, art. 106 alin. 1 și alin. 3, art. 

110 alin. 1, art.129 alin. 1, alin 2 lit. ”d”, alin 7 lit c , și alin. 14, art. 154 alin. 1 și alin. 2, din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 5 alin. 3, art. 16, alin. 1, art. 20, alin 1, lit. i, art. 23, alin. 

1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ivești pentru perioada 2021 

– 2027, aprobată prin HCL nr. 90 din 09.11.2021 

Este necesar și oportun să se înființeze unui centru medical de permanență fix pentru 

asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei Ivești, județul Galați. 

Propun Consiliului Local al comunei Ivești pentru dezbatere și aprobare a proiectului 

privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medical de permanență fix pentru 

asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei Ivești, județul Galați. 

 

P R I M A R , 

Gheoca Maricel 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

COMUNA IVEŞTI 

Compartiment Administrator Public 

Compartiment Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina în construcții, Investiții 

Achiziții publice, Monitorizare contracte 

Nr. 5586/01.07.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului pentru înființarea unui centru 

medical de permanență fix pentru asigurarea asistenței medicale primare la nivelul comunei 

Ivești, județul Galați 

Având în vedere referatul de aprobare, nr. 5585/01.07.2022, initiator – Primar, domnul 

Gheoca Maricel. 

Având în vedere HCJ nr. 201/29.06.2022 emisă de Consiliul Județean Galați privind: 

aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești, prin Consiliul Local al 

Comunei Ivești, în vederea înființării unui centru de permanență fix în cadrul Secţiei Cronici 

Iveşti a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ivești nr. 56/30.06.2022, privind 

aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna  Ivești prin Consiliul 

Local Ivești, județul Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați prin Consiliul 

Județean Galați , în vederea înființării unui centru de permanență fix în cadrul Secției Boli 

Cronice Ivești a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” Galați 

Având în vedere prevederile din Legea nr.263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea 

continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă cu modificările și 

completările ulterioare;  

Având în vedere  prevederile art. 2, art.3 lit. a, art.4 alin 1 lit. a, art. 4 alin. 2, art.5- art.8 

,art. 10, art. 11, art.13, art. 15 art. 17, art. 18, art. 20, art. 22, art. 24, art. 33, art. 34, art. 35, art. 

36 și art. 39 din Ordinul nr. 697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.2,alin.1, art.8, art.3, art.5,lit.a, art. 67, lit.e, art. 70 și 

art.78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 34, art. 121 alin. 1 din Constituția României republicată; 

Având în vedere prevederile art 10, art. 13, art.75 alin. 1 lit. b, art. 84 alin. 1, alin. 3 – 

alin. 5, art.87 alin. 1, alin 2, art. 96 alin. 1- alin. 4, art. 105 alin. 1, art. 106 alin. 1 și alin. 3, art. 

110 alin. 1, art.129 alin. 1, alin 2 lit. ”d”, alin 7 lit c , și alin. 14, art. 154 alin. 1 și alin. 2, din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 5 alin. 3, art. 16, alin. 1, art. 20, alin 1, lit. i, art. 23, alin. 

1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Ivești pentru perioada 2021 

– 2027, aprobată prin HCL nr. 90 din 09.11.2021; 



Misiunea unui centru de permanență fix este aceea de a acorda servicii medicale de 

urgență populației din raza teritorială arondată.  

Centrul de permanență fix, pe raza teritorială a comunei Ivești, este necesar întrucât 

singurele localități unde pot fi oferite servicii medicale de urgență sunt la o distanță 

considerabilă de comuna Ivești și anume: 20 km până la Municipiul Tecuci și 17 km până la 

comuna Tudor Vladimirescu.  

Având în vedere cele sus-prezentate, vă supun spre dezbatere si aprobare proiectul de 

hotărâre. 

 

 

 

                      Administrator public,           INSPECTOR SUPERIOR, 

 Băararu Oana- Giorgiana             Roșu Cătălin - Sorin 

 


