
 

P R O I E C T      DE     D I S P O Z I T I E 

privind  desemnarea persoanelor  ce vor participa la implementarea proiectului”  Screening pentru Cancerul 

de col uterin și  tratamente precoce- SCCUT “-ID 136812 la nivelul Primariei comunei Bărcănești , județul 

Prahova  

 

  Având în vedere Referatul nr. 20.777 din 17.09.2021  întocmit de   Serviciul Public de Asistență 

Socială Bărcănești privind necesitatea și oportunitatea împlementării proiectului ”  Screening pentru 

Cancerul de col uterin și  tratamente precoce- SCCUT “-ID 136812 și desemnarea  persoanelor ce vor 

participa la implementarea acestuia de la nivelul Primăriei comunei Bărcănești , jud. Prahova; 

 În conformitate cu prevederile: 

-art.5, art. 6 lit.d)  din  O.U.G. nr.18 /2017 privind  asistența  medicală comunitară, cu modificările și 

completările  ulterioare; 

-art. 8  lit.n) , art.10  lit. u)  din  Normele metodologice  privind organizarea , funcționarea și finanțarea 

activității de asistența medical comunitară , aprobate prin H.G. nr. 324/2019; 

- art. V.5 din Protocolul de colaborare  încheiat cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 

“Alessandrescu –Rusescu(INSMC) “, Asociația “ Centrul de Dezvoltarea Curriculară și Studii de 

Gen:FILIA “(FILIA), Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură ( FRESC), Asociația Centrul 

Romilor pentru Politici de Sănătate –SASTIPEN,(SASTIPEN); 

            În temeiul art. 155 alin.(5) lit. e) şi art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările şi completările ulterioare , 

 

Primarul comunei Bărcănești, judetul Prahova emite prezenta dispozitie: 

            

             Art.1. – (1) Se   desemnează  doamna Stan Georgeta, mediator sanitar , ca persoană de contact   

pentru împlementarea  proiectului ”  Screening pentru Cancerul de col uterin și  tratamente precoce- SCCUT 

“-ID 136812 , la nivelul Primăriei Comunei Bărcănești , județul Prahova. 

- (2) Se desemnează domnul  Nicolae Dan  –expert local  romi și  doamna  Stan Georgeta  – mediator 

sanitar, ca  persoane ce vor participa împreună cu echipa de proiect, la Campania de mobilizare și 

identificare a grupului țintă ,la nivelul Primăriei Comunei Bărcănești , jud. Prahova  

            Art. 2. – Locația  unde se va  amplasa  unitatea mobilă se stabilește în cadrul încintei  Primăriei 

 Comunei Bărcănești, județul Prahova , cu sediul în comuna Bărcănești, str.Crinilor, județul Prahova. 

            Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal la Tribunalul Prahova-Secţia 

Contencios Admnistrativ şi Fiscal,în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ , cu 

modificările și completările ulterioare. 

             Art.4. Prevederile  prezentei  dispoziții  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de persoanele nominalizate la 

art.1 și  vor  fi  transmise  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  de  secretarul general al comunei .    

                                                                    

                                                                       P R I M A R, 

                                                                             Gheorghe Dima  

                                                                                                                   Avizat legalitate:                      

                                                                                                              Secretar general al comunei,              

                                                                                                                     Nicoleta Savu 

Bărcăneşti, 17.09.2021 
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