
Consiliul local al orasului Seini 

 

 

H O T A R A R E A  nr.  6 2  / 2012 
 

Privind aprobarea amenajarii unei substatii de ambulanta la Centrul de permananta  

din cadrul Dispensarului uman Seini ; 

 
 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 25.10.2012. 

 Avind in vedere : - Oportunitatea de a amenaja a substatie de ambulanta in orasul 

Seini ;  

- Raportul Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului 

orasului Seini ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

 In conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare, a HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Codului fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 273/2006 

privind Finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 

691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV “Sistemul 

National de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii;   

 In baza art. 36, al. 1, al. 2 lit. b, al. 4, lit d, art. 45, al.2, lit. e  si art. 115  al. 1, lit. b din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1. Se aproba amenajarea unei substatii de ambulanta la Centrul de permanenta 

Seini din cadrul Dispensarului uman.  

          Art.2. Se aproba suportarea cheltuielilor pentru amenajarea substatiei de ambulanta 

si a utilitatilor pentru functionarea acesteia din bugetul local al orasului Seini.  

          Art. 3. Hotararea Consiliului local Seini nr. 17/2012 privind aprobarea amenajarii 

unei statii SMURD se revoca. 

 Art. 4. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Biroului urbanism din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 

- Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 

   Seini la 25.10.2012 

 

  Presedinte de sedinta    Contrasemneaza 

     Bogdan Ioan           Secretar, 

              Bud Ioan  


