
 

 

         R O M Â N I A 
                        CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

                  JUDETUL DOLJ 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 46 /  19.12.2022 
privind aprobarea Planului de asistenţă medicală comunitară pentru anul 2023 

 

    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul 
Prefectului-Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 19.12.2022, 
ora 13,00 ; 
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.108/07.12.2022 - proiect din iniţiativa primarului,   
referatul de aprobare nr.7378/07.12.2022 al domnului primar, Preda Cristache, prin se care 
aduce la cunostinta necesitatea aprobarii Planului de asistenţă medicala comunitară pentru 
anul 2023, raportul de specialitate nr.7454/12.12.2022 al compartimentului Protectie si 
Asistenta Sociala, Planul de asistenţă medicala comunitară pentru anul 2023 întocmit de către 
compartimentul Protectie si Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Gangiova, înregistrat sub nr.7239/24.11.2022, avizat de D.S.P.Dolj, 
Avizul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Dolj nr.22117/28.11.2022, in conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr.18/2017 privind  asistenţa  medicală  comunitară,  cu  modificările  
și  completările ulterioare, art.8, lit.a din H.G. nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, cu 
modificările și completările ulterioare, Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
    În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu dispozițiile alin.(7) lit.b) și 
alin.(14), art.139 alin.(1), art.196  alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), art.198 
alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.Se aprobă Planul de asistenţă medicală comunitară pentru anul 2023, conform Anexei 
care face parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.2.Compartimentul Protectie si Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Gângiova, prin asistentul medical comunitar va duce la îndeplinire 
prezenta hotarare. 
Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, Primarului 
comunei Gângiova, asistentului medical comunitar si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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Adoptata in sedinta din data de 19.12.2022 
Cu un numar de 8 voturi pentru, 2 voturi impotriva, 1 abtineri din numarul total de 11 
consilieri prezenti 
 


