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ROMÂNIA            

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL                          

                                         

HOTĂRÂREA nr. 84 

 din data de 30 mai 2019 
 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, între Institutul Național de 

Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie şi oraşul Tăşnad.  

 

 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Adresa nr.5504/2019 a Institutului Național de Recuperare, Medicină 

Fizică și Balneaoclimatologie; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

Prevederile Legii nr.343/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 109/2000 

privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistență medicală balneară și de 

recuperare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. e), ale alin. (7) lit. a), precum şi ale 

art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 - Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare, între Institutul Național de 

Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie şi oraşul Tăşnad, conform Anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se împuterniceşte domnul Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraşului Tăşnad, 

să semneze protocolul de colaborare prevăzut la art. 1. 

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. MARIANA-ANDALUZIA MUSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 
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ROMÂNIA                 ANEXA  

JUDEŢUL SATU MARE        LA HOTĂRÂREA NR. 84 / 2019 

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROTOCOL 

 

Încheiat între : 

PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂȘNAD, reprezentată prin Primar, ing. Grieb Csaba-

Francisc 

Și 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI 

BALNEOCLIMATOLOGIE BUCUREȘTI (I.N.R.M.F.B.), reprezentat prin 

manager, dr. Horia Lăzărescu 

 

Cu următorul conținut : 

 INRMFB, la cerere și în limita disponibilităților de personal, va acorda 

asistență balneo-tehnică gratuită pe parcursul desfășurării etapelor acestei lucrări, 

respectiv proiectare, aprobare, execuție lucrări propriu-zise, valorificare ape 

termominerale, demarare activități balneare. 

 

 Cuprinsul asistenței balneo-tehnice acordate la cerere, poate consta în : 

- Dimensionare bază de tratament conform solicitării beneficiarului și cu acordul 

proiectantului; 

- Analize complete ale apei termominerale – cu plata la cerere; 

- Ponderi propuse privind proceduri medicale efectuate (în conformitate cu specificul 

stațiunii și a factorilor naturali terapeutici valorificați); 

- Stabilire a circuitelor funcționale, în conformitate cu cerințele anterioare; 

- Schițe de idei cu privire la dotări, personal medico-sanitar. 

 

 Asistența va putea fi acordată și la fața locului cu asigurarea condițiilor 

necesare de deplasare a specialiștilor institutului. 

 INRMFB acordă asitență balneo-climatică respectând instrucțiunile tehnice și 

standardele în vigoare. 

 Prezentul PROTOCOL s-a încheiat și semnat în 2 (două) exemplare, ce cuprind 

1 pagină, din care un exemplar pentru PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂȘNAD și 1 

exemplar pentru INRMFB BUCUREȘTI. 

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂȘNAD        INRMFB BUCUREȘTI 
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Primar, ing. Grieb Csaba-Francisc   Manager, dr. Horia Lăzărescu 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. MARIANA-ANDALUZIA MUSTEA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


