
 R  O  M  Â  N  I  A 
               J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

   CONSILIUL LOCAL AL 
                                                      C  O  M  U  N  E  I      V  A  M  A   B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

HOTĂRÂREA 

 
 

     nr. 46 din 30.05.2014  
 

- aprobarea unui Program Local de Sănătate 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.05.2014; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, văzând referatul compartimentului 

de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
 Văzând adresa provenită de la P.F.A. Dr. Iliuţă Vasile şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 
2533/23.05.2014; 
 Având în vedere necesitatea derulării unor programe de prevenţie medicală la care care să aibe acces cât mai 
multe persoane, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, etnie sau statut social; 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. “a”, pct. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată şi ale art. 8, lit. ,,a” din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1-3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: (1)Se aprobă derularea unui Program Local de Sănătate la nivelul comunei Vama Buzăului, judeţul 

Braşov, în parteneriat cu P.F.A. Dr. Iliuţă Vasile, care se adresează exclusiv locuitorilor comunei Vama Buzăului, în 
vederea depistării, în principal, a cancerului de col, cancerului la sân (pentru femei) şi a cancerului de prostată (pentru 
bărbaţi). 

 (2)Pentru depistarea afecţiunilor menţionate la alin. (1), se vor efectua următoarele tipuri de consultaţii şi 
analize: 

• Consultaţie de specialitate; 
• Ecografie de sân, ginecologică sau de prostată; 
• Recoltare probe pentru analize de laborator; 
• Examen citologic; 
• PSA., etc.. 

(3)Serviciile medicale menţionate la alin. (1) şi alin. (2) se vor deconta lunar din bugetul local al 
Comunei Vama Buzăului, pe baza situaţiei întocmite în acest sens şi a facturii fiscale emise de către P.F.A. Dr. Iliuţă 
Vasile, la valorile specificate în adresa nr. 2533/23.05.2014. 

 
Art.2: Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, în calitate de ordonator principal de credite, să 

dispună alocarea de la bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, a fondurilor necesare pentru 
derularea programului menţionat la art. 1. 
 

Art.3: Primarul comunei, în calitate de ordonator principal de credite şi compartimentul financiar - contabilitate 
asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
            Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului Braşov, P.F.A. Dr. Iliuţă Vasile, 
compartimentului financiar – contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi 
se aduce la cunoştinţă publică. 
      
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
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