
COMISIA PENTRU STABILIREA NECESARULUI DE MEDICI DE FAMILIE CU LISTE, ATATPENTRU MEDIUL URBAN CAT SI PENTRU MEDIUL RURAL, PRECUM SI PENTRU
STABILIREA NUMARULUI MINIM DE PERSOAINE BENEFICIARE ALE PACHETELOR DE
SERVICII MEDICALE DE PE LISTELE MEDTCILOFI DE FAMILIE DIN MEDIUL RURAL PENTRU
CARE SE INCHEIE CONTRACTUL DE FURNIZARIE DE SERVICII MEDICALE OII.I ASTST€INTR
ME.DICALA PRIMARA

NR. 2 tCPt26.01.2022

Hotararea nr. 1 din 26 ianuarie 2022

Comisia pentru stabilirea necesarului de merjici de familie cu liste, atat pentru mediul urban
cat si pentru mediul rural ,pe judelul Buzau, pentru oare se incheie contract de furnizare de servicii
medicale in asistenta primara, in temeiul:
- Dispozitiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificiri gi completiri

ulterioare;

- Prevederilor H.G. nr. 69612021 pentru aprobarea pachetelor de servicii gi a Contractului-cadru
care reglementeazd conditiile acorddrii asistenlei medicale in cadrul sistemului de asiguriri
sociale de sinitate pentru anii 2021-2022 ;

- ORDIN nr, 1070 din 28 iunie 2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii
atribuliilor comisiilor constituite in baza prevederrilor HotirArii Guvernului nr. 696/2021 pentru
aprobarea pachetelor de servicii 9i a Contractuh,ri-cadru care reglementeazi condifiile acordirii
asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor 9i dispozitivelor
asistive in cadrul sistemului de asigurdri sociale dle sinitate pentru anii2021-2022;

- ORDIN nr. 1069 din 29 iunie 2021 privind apr,obarea regulamentelor-cadru de organizare 9i
funclionare a comisiilor constituite in baza preverJerilor Hotdrdrii Guvernului nr. 69612021 pentru

aprobarea pachetelor de servicii 9i a Contractului-cadru care reglementeazi conditiile acordirii
asistenlei medicale, a medicamentelor 9i a dispozitivelor medicale, tehnologiilor 9i dispozitivelor

asistivein cadrul sistemului de asigurdri sociale cle sdnitate pentru anii2021-2022.

- ORDIN nr. 1070 din 28 iunie 2021 privind aprrobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii

atribuliilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 696/2021 pentru

aprobbrea pachetelor de servicii 9i a Contractului-cadru care reglementeazd conditiile acorddrii

asistenlei medicale, a medicamentelor gi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor gi dispozitivelor

asistivein cadrul sistemului de asigurdri sociale <le sinitate pentru anii2021'2022.

Emite urmatoarea
HOTARARE

Art.1 Se hotaraste, in unanimitate, sporul de zona pentru cabinete de medicina primara in loc.

sibiciu de Jos- com. panatau, com. trilaracineni- sat.Potoceni, loc.Merei, com.

Merei,jud.Buzau,conform Anexei la prezenta hotaratre"
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