
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 H O T A R A R E 
 

Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achizitia de 

servicii de asistenta medicala in unitatile de invatamant de 

stat din comuna Nuci, judetul Ilfov 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Nuci ; 

- Raportul compartimentului de specialitate , achizitii publice, intocmit in 

acest sens ; 

- Prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul 

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ; 

- Precederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- Caietul de sarcini pentru achizitia de produse necesare pentru obiectivul 

«  Adaposturi pentru statiile de autobuz, comuna Nuci, judetul Ilfov «  ;  

- In temeiul art .129, alin.(1) si alin(2), lit.b), alin.(4), lit d) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

          H O T A R A S T E 
 

 

 Art.1 – Se aproba Caietul de sarcini pentru achizitia de servicii de asistenta 

medicala in unitatile de invataman de stat din comuna Nuci, judetul Ilfov  , in 

conformitate cu Caietul de sarcini anexat ; 

 Scopul achizitiei : 

 Asistenta medicala scolara reprezinta ansamblul activitatilor de medicina 

preventiva si curativa care se desfasoara in toate unitatile de invatamant de stat din 

Comuna Nuci. 



 Obiectivul principal al activitatilor de medicina scolara este de a asigura o 

dezvoltare psihosomatica armonioasa a prescolarilor si scolarilor prin aplicarea 

metodelor de preventie adecvate . 

 Asistenta medicala acordata prescolarilor si elevilor pe toata perioada in care 

acestia se afla in unitatile de invatamant se asigura in cabinetele medicale din 

gradinite si scoli. 

 Asistenta medicala curativa a elevilor care invata in unitatile de invatamant 

de stat din comuna Nuci este asigurata de specialisti in domeniul medical din scoli. 

 Asistenta medicala de specialitate a acestora este asigurata de unitatile de 

asistenta medicala ambulatorie de specialitate care au relatii medicale cu sacele de 

asigurari de sanatate. 

 Asistenta medicala din unitatile scolare se asigura de urmatoarele categorii 

profesionale : medici cu drept delibera practica si asistenti medicali. 

Art. 2 - Secretarul General al comunei Nuci va comunica prezenta hotarare 

Institutiei Prefectului Judetului Ilfov in vederea controlului de legalitate si o va 

afisa la loc vizibil.  

 

 

 

       

 

  Preşedinte de şedinţă,    Contrasemnează, 

         Secretar General , 

         Comuna Nuci 

         Sivu Angela 
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