
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea înfiin ţării func ţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul 

Serviciului Public de Asistenţă Socială  
 
  Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere: 

-Expunerea de Motive a primarului comunei Vînători Neamţ şi raportul de specialitate al 
secretarului comunei Vînători Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 1123  din 01.03.2016; 
 -Adresa nr. 13488/2016 înaintată de Direcţia de Sanătate Publică - Neamţ ; 

-dispoziţiile art.III, alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare; 

- dispoziţiile Hotărârii nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), (2) lit.a) şi d), (3) lit. b), alin. (6), lit. a) pct. 2 şi ale 
art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
Art.1   (1)Se aprobă infiin ţarea funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul 

Serviciului Public de Asistenţă Socială; 
(2) Finanţarea personalului din asistenţa medicală comunitară este asigurată, potrivit legii, 

de la bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 
Art.2  Se aprobă modificarea Organigramei, potrivit anexei nr.1, la prezenta hotărâre, parte 

integrantă a acesteia. 
Art.3  Se aprobă modificarea Statului de funcţii, potrivit anexei nr.2, la prezenta hotărâre, 

parte integrantă a acesteia. 
 Art.4 Incepând cu data prezentei hotărâri işi încetează aplicabilitatea orice altă prevedere 
contrară. 
 Art.5  Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta 
hotarare . 
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Din 24.03.2016                                Preşedinte de şedintă: 

                              Consilier,  Vasile D. URSACHE         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   14 
   Pentru  :   14      
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  


