
România                                                                                                                                              
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                       
Consiliul Local                                       

HOTĂRÂREA nr.  69 
din 22 octombrie 2013 

 
             Privind încheierea unui contract de comodat  pentru sediul centrului de 
permanenţă cu  activitate de asistenţă medicală ce urmează a fi înfiinţat în comuna 
Nădrag, judeţul Timiş.   
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea asigurării, pentru populaţia, ce însumează un număr 
de 2836 locuitori ai comunei Nădrag şi satului Crivina, a  asistenţei medicale permanente 
la un nivel profesional corespunzător legislaţiei în vigoare.   
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             Având în vedere prevederile Ordinului nr. 697/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin 
centrele de permanenta;                                               
             În temeiul prevederilor art. 36  al. (6) lit. a) pct.3  din  Legea nr. 215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală; 
             În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
    
            Art.1 – (1) Se aprobă încheierea unui contract de comodat, pentru sediul centrului 
de permanenţă cu activitate de asistenţă medicală cu program zilnic, inclusiv sărbătorile 
legale, între orele 2000 - 08 00   ce urmează a fi înfiinţat în comuna Nădrag, situat la adresa 
Nădrag, piaţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş, în imobilul înscris în CF 523 Nădrag nr. top 
201/7 . 
             (2). Contractul de comodat prevăzut la art.1 va fi încheiat, pe durata funcţionării 
centrului de permanenţă, între Consiliul Local al Comunei Nădrag în calitate de 
comodant şi coordonatorul centrului de permanenţă dr. Cocaină Eugenia, din cadrul 
cabinetului de medic de familie „Vitalmed” cu sediu în Lugoj str. Ţesătorilor nr. 16 B, 
având CUI 15703688, în calitate de comodatar.    
            Art.2  Consiliul Local al Comunei Nădrag în calitate de comodant, se obligă să 
amenajeze sediul centrului de permanenţă conform legislaţiei specifice în vigoare, să 
asigure gratuit utilităţile ( apă potabilă, energie electrică, încălzire, salubritate ) necesare 
funcţionării centrului şi să asigure materialele sanitare şi trusa medicală de urgenţă.  
            Art. 3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 4   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate. 
- Afişare. 

 
 
                                                                                                           Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                 Călin Florea 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridc: Wagner Marian 
 


