
                                                      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 

 
pentru  completarea şi modificarea H.C.L. nr. 58 din 28.10.2016 

privind aprobarea înfiin ţării Compartimentului  de Medicin ă şcolară în cadrul 
Serviciului Public de Asistenţă Socială  

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ; 

 
Având în vedere Expunerea de motive, a Primarului comunei Vînători Neamţ, în 

calitate de initiator al proiectului de hotarare, înregistrată sub nr.  1233 din 23.03.2017; 
Având în vedere raportul  de specialitate al Serviciului Public de Asistenţă Socială, 

înregistrat sub nr. 1234 din 23.03.2017; 
Având în vedere adresa numărul 9833/9883/1700/10.10.2016  a Direcţiei de 

Sănătate Publică Neamţ referitoare la obligaţia administraţiei publice locale de a include în 
organigrama proprie posturi de medici şcolari şi asistente medicale şcolare; 
           Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

Având în vedere Hotărârea nr. 56/29.01.2009 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 ;  

Ordinul nr. 761/5675/2012  privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind 
examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru 
promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordinul nr. 1.668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de 
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea 
unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 653/ 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi 
studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile şi 
completările ulterioare ;   

Având in vedere art.III alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr.63/2010  care prevede că numărul 
maxim de posturi nu se aplică şi  capitolelor bugetare „ Învăţământ ” şi „ Asigurări şi 
asistenţă socială ” finanţate din bugetele locale, precum şi capitolul bugetar „Sănătate ”, 
indiferent de sursa de finanţare. 

În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 



HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1  Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L.nr. 58 din 28.10.2016,  după cum 
urmează: 

(1)Se aprobă înfiinţarea Compartimentului de Medicină şcolară (activitate 
desfăşurată în unităţile de învăţământ) - în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, 
care va avea următoarea structură: 
          -  1/2 normă post medic – medicină generală (S); 

-  1 normă - post asistent medical debutant ( PL); 
(2) Finanţarea personalului este asigurată, potrivit legii, de la bugetul de stat către 

bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 
Art.2  Se aprobă Statul de funcţii, potrivit Anexei nr.1, la prezenta hotărâre, parte 

integrantă a acesteia. 
Art.3  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului 

Medicină şcolară, potrivit Anexei nr.2 la prezenta parte integrantă a acesteia. 
Art.4  Începând cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice altă 

prevedere contrară. 
 Art.5  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Serviciul Public 
de Asistenţă Socială. 

Art.6  Secretarul comunei va comunica prezenta  hotărâre  instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr. 37 
Din 30.03.2017 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier:DASCĂLU-GAVRIL Aurica 

                                                                                                                           
                                                                                                               Contrasemnează,                              
                                                                                                                      Secretar, 

                                                         Alina-Iuliana FLO Ş                                         
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   Total consilieri locali :   14                                                                                                                             
   Prezenti :   14 
   Pentru  :   14 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-         
 
 
 


