Acte necesare pentru înfiinţarea/reavizarea Cabinetelor stomatologice SRL;
Organizatii non-profit; Fundatii si Asociatii cu activitati medicale; Asociatii
profesionale; Culte religioase si Lacase de cult religios, legal constituite
- Dosar cu şină;
- cerere tip, completată de reprezentantul legal al societății;
- copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului, respectiv
certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotarârea
judecătorească de inființare sau actul de acordare al personalității juridice;
- copie act constitutiv al societății (statutul societății);
- în cazul în care societatea are menţionat în statut şi alte activităţi decât cea
medicală se va aduce şi copie după actul adiţional care atestă că societatea
are numai activitate medicală;
- hotărârea statutară a organului de conducere, privind inființarea a unuia sau
mai multor cabinete medicale pentru organizațiile și instituțiile prevăzute la
art. 16 din OG 124/1998, republicată ( organizațiile non-profit, fundațiile și
asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și
lăcașele de cult religios, legal constituite);
- copie după dovada obţinerii legale a spaţiului(contract de comodat, act de
vânzare-cumpărare, contract de închiriere, donație, etc.);
- copie dupa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a cabinetului, prin
care să se ateste independența profesională și dreptul de decizie al personalului
medical (conform Codului Muncii);
- copie după fişele posturilor medicilor stomatologi, prin care să se respecte
competența profesională a fiecărei specialități (conform Codului Muncii);
- programul de lucru al cabinetului, semnat si stampilat de conducerea unității;
- copia după dovada că administratorul societăţii este medic sau 1/3 din
membrii Consiliului de Administraţie sunt medici (diploma de licență),
acest lucru trebuie prevăzut în statut sau în actul adițional;
- copie după certificatele de membru CMSR ale medicilor care lucrează în
societatea medicală (vizate la zi);
- copie dupa acordul asociaţiei de locatari şi al vecinilor direcţi (de sus, jos,
stânga, dreapta apartamentului), dacă spaţiul se află într-un imobil cu mai
multe apartamente;
- dovada achitării, la zi, a cotizaţiei catre CMSR, ( copie după chitanța de
plată a cotizației);
- dovada plății taxei de avizare (se achită la casier sau copie a OP-lui);
- copie după Certificatul de Înregistrare în Registru Unic al cabinetelor medicale
- de la DSP (pentru reavizare);
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