
   
                 

ROMÂNIA        

JUDEŢUL MUREŞ   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                       

                                          
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 63 

din  24  februarie  2022          

 

privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ în vederea semnării  Contractului pentru asigurarea 

unor cheltuieli de natura cheltuielilor 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 Târgu 

Mureş,  și a documentelor aferente și subsecvente ale acestuia 

 

 

 Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.80/13123 din 17.02.2022 inițiat de Primar prin Direcţia Şcoli - Serviciul 

coordonare, administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind 

mandatarea dl. Horaţiu Lobonţ în vederea semnării Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de 

natura cheltuielilor 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 preuniversitar de stat din mun. Târgu Mureş, 

b) Amendamentul formulat în plenul  Consiliului local, 

c) Avizul favorabil al Direcției Juridice, contencios administrativ și administrație publică locală, 

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Târgu Mureș, 

În conformitate cu: 

-  prevederile OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1030/2010 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.129 alin.(1), alin.(2),  lit. “d”,  alin.(7) lit.”c”,art.131, art.132, art.139, alin.(1),  art.196 

alin. (1) lit.”a “ din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,   

 

H o t ă  r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ în vederea semnării Contractului pentru 

asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor 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 preuniversitar de stat din 

municipiul Târgu Mureş, și a documentelor aferente și subsecvente ale acestuia. 

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

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

Art.3. În conformitate cu prevederile art.252, alin.1, lit.c, art.255 din O.U.G nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, precum și ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004, privind contenciosul 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului 

de legalitate. 



 

 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției Școli, Serviciul coordonare, administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de 

cheltuieli administrative, 

- D-lui Horațiu Lobonț. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Preşedinte de şedinţă 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

 

                                Contrasemnează    

    Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  19  voturi  „pentru” şi  1 vot  „abţinere”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


