
,

~!~ DIU(TIAD~ ~ANAW rijBU(AfAtW
COMPARTIMENT AVIZE SI AUTORIZARE

n3•.\1:\ICU V.'\LCEA Str. DECEBAL Nr. 4A ; Tel. 0250 747720; Fax 0250746504
EMail: aspj.valccaftl'aspjvalcl'<I.f"O; www.aspjvalcl.a.ro
NI'. 13101 din 20.t1.2014

Avizat
Director executiv

Ing. Mihaela Hranescu

Pentru inregistrarea unui Cabinet Medical Individual
• Cerere tip + cod parafa;

• Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti
conform Legii nI'. 95/2006 (in care sa se regaseasca specialitatea medicala si
eventual competentele si supraspeciali/arile) - copie:

• Actul de avizare a cabinetului medical ( de la Colegiul Medicilor) - copie:

• Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare. inchiriere. comodaL concesiune) pe
numele medicului - copie:

• Schita spatiului.

Pentru Societate Medicala cu Personalitate Juridica

• Cerere tip:

• Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Colegiul Medicilor Dentisti
conf<mll Legii nI'. 95/2006 (in care sa se regaseasca specialitatea medicala si
eventual competentele si supraspecializarile) - copie:

• Certificat de A vi/arc a Societatii Medicale cu Personalitale Juridica - Colegiul
Medicilor -copie:
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• Dovada titlului de detinere a spatiului (spatiilor) in care functioneaza unitatea
medico-sanitara cu personalitate juridica- copie:

• Schita spatiului

• Actele constitutive ale societatii - copie:

• Certificat dc Inmatriculare + cod fiscal - copie:

• Certificat constatator de la Registrul Comertului ca sunt indeplinite conditiile de
desfasurare a activitatii -- copie:

• Documente justificative care sa ateste ca administratorul societatii medicale sau
cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sunt medici
-diploma _d_e_m_e_d~m copie:

Cabinet de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical

• Cerere tip:

• Autorizatia de Libera Practica a titularului cabinetului - copie:

• Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodaC concesiune) pe
numelc titularului cabinetului - copie:

• Schita spatiului

Birou avize/ autorizare
Ee. Alina Cirstea
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