ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr.7
din 30 ianuarie 2020
__________________________________________________________________________
privind : constituirea unei comisii care să analizeze situaţia existentă la Dispensarul
medical Cuca și măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea activității .

Vlad Mihăiţă – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă
nr.430/2016 a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi .
Având în vedere referatul întocmit de viceprimarul comunei Cuca ,înregistrat la
nr.604 din 30 ianuarie 2020.
Având în vedere contractele de concesiune încheiate cu CMI dr. Groza Ciprian ,
medicină de familie , cu cabinetul stomatologie și farmacia Myosotis ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale .
Având în vedere art.155 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;
Emite prezenta : DISPOZIŢIE
Art.1. Se constituie Comisia pentru analizarea situației existente la Dispensarul
medical din comuna Cuca și stabilirea unui set de măsuri pentru îmbunătățirea activității, în
următoarea componență :
1. Președinte : Dimofte Fănică – viceprimar
2. Secretar tehnic : Dimofte Ana Maria - insp. pr. Comp. financiar contabil ;
3. Membri : Cârneciu Paula Nicoleta –insp. asist. Comp. achiziții publice ;
4. Gherghe Iu liana . ref. Superior comp. financiar contabil .
Art.2. Comisia îşi va desfăşura activitatea în data de 31 ianuarie 2020 , ora 10,00 ,
după care va întocmi un raport cuprinzând
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează
comisia numită .
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor
nominalizate .

PRIMAR,
Mihăiţă Vlad
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar, A .Marin
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Nr.604 din 30.01.2020

Luat la cunoştinţă ,
PRIMAR,
Vlad Mihăiţă

R EFERAT
Întocmit astăzi 30.01.2020 .
Subsemnatul Dimofte Fănică , viceprimarul comunei Cuca , având în
vedere că Dispensarul medical Cuca , în urma efectuării lucrărilor de
modernizare, a fost concesionat cabinetului pentru medicină de familie , unui
cabinet stomatologic și pentru funcționarea unei farmacii , în prezent sunt
solicitări pentru completarea mobilierului de deservire , precum și alte măsuri
ce trebuie luate pentru buna funcționare .

Față de acestea propunem constituirea unei comisii , cu funcționari din
cadrul compartimentelor de specialitate cu atribuții în acest domeniu , pentru a
stabili măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătățirea activității la dispensarul
medical .

Faţă de acestea vă rog să dispuneţi .
Cu stimă ,

VICEPRIMAR ,
F. Dimofte

