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PROIECT DE HOTARARX
pentru modificarea qi completarea Hotdrarii nr. 6212017
privind aprobarea infiinlarea unui cabinet medical $colar
la Liceul Technoloeic Sov6r Elek Josent

.11.201.1 ,
Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in qedin{a ordinard din data de
Avdnd in vedere:
Proiectul de hotirdre iniliat de dl. primar, pentru modificarea Ei completarea Hotdrarll nr.
6212017 privind aprobarea infiinllrii unui cabinet medical qcolar la Liceul Technologic S6ver
E,lek Joseni;

Hot6rArea Consiliului Local nr. 6212017 privind aprobarea

infiinprii unui cabinet medical

qcolar la Liceul Tehnologic Sov6r Elek Joseni, prin care s-a aprobat modificarea organigramei
prin includerea a 1/2 norma de medic de medicin[ generald, pe care Direclia de Sindtate Public6
Harghita solicita sa fie modificat in medic specialist, respectiv adresa nr. 281102912017 al I.S.U.
Oltul al Judelului Harghita, prin care comunicf, cA pentru autospeciala din dotarea SVSU
denumirea postului corect este conducator autospeciald;
i2017;
Expunerea de motive al primarului Comunei Joseni, inregistratA sub
Raportul comisie de specialitate activitAli economico-financiare din cadrul Consiliului
/2017;
Local al Comunei Joseni
Prevederile ar-t. III alin. (1) Si (z) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6312010
pentru modificarea $i completarea Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, precum qi
pentru stabilirea unor mdsuri financiare,
linrind cont de preved erile:
Ar1.21 alin.(2) din O.U.G nr. 16212008 privind transferul ansamblului de atributii si
competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu
modificirile gi complet6rile ulterioare;
Ordinului nr. 5.61512012 privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind
examinarea stdrii de sdn[tate a preqcolarilor qi elevilor din unitdlile de invdldmAnt de stat $i
particulare autorizarelaqeditate, privind acordarea asistenlei medicale gratuite qi pentru
promovarea unui stil de viald sf,ndtos, aprobatd prin Ordinul ministrului educaliei, cercetArii,
tineretului gi sportului qi al ministrului sinAtAlii nr. 5.29811.668/2011, precum $i pentru abrogarea
anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sanAtAlii qi familiei nr. 653/2001 privind asistenla medicald a
pregcolarilor, elevilor gi studenlilor;
Art.27 din Ordinul MAI nr.961201.6 pentru aprobarea Criteriilor de performanld privind
constituirea, incadrarea pi dotarea serviciilor voluntare qi a serviciilor private pentru situalii de

nr.

nr.

urgentra.

Prevederile Legii nr. 15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publicet
Ordinului nr. 1.4'70 / 201 l pentru aprobarea criteriilor privind angajarea qi promovarea in
funclii, grade qi trepte profesionale a personalului contractual din unitdlile sanitare publice din
sectorul sanitar,
H.G. nr. 49712010 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi des{bgurare a
concursului gi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante 9i temporar vacante, precum 9i

stabilirea criteriilor de evaluare a performanlelor profesionale individuale la promovare prin
examen a personalului contractual din sistemul sanitar.
LuAnd in considerare prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionalE in
administralia publicd locali; prevederile art.3 din Carta europeand a autonomiei locale,
adoptati la Strasbourg la i5 octombrie 1985, ratificat[ prin Legea nr.19911997;
Jinind seama de prevederile art.40 9i urm. al Cap.V, SecJiunea 1, din Legea nr.241200Q
privind -normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lir.. ,,a", alin. (3) lit. ,,b", art.45 alin. (1) coroborat
cu art. 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald,
republicat[, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTARASTE:

Articol unic: Se aprobb modificarea qi completarea Hotdrdrii nr. 62/2017 aprobarea
infiinlarea unui cabinet medical qcolar la Liceul Technologic SOv6r Elek Joseni, care va avea
urmdtorul cuprins:
Art.l. Se aprobd i.nfin1area unui cabinel medical qcolar la Liceul Technologic Sit',dr
Elek Joseni cu normd de 1/2 post de medic specialist . ;i cu un post de asistent medical debutqnt.
Art.2. Se aprobd modificarea Organigramei si a Statul de functii pentru per'sonalul din
aparatul de specialitate al primarului comunei Joseni, conform anexei nr. I .si nr. 2, care fac
parte integranlii din prezenta hotdrdre.
Art.3. Se aprobd dotdrile necesare pentru funclionarea cabinetelor qcolare menlionate la
Anexa nr.ll, a Ordinului nr. 653/2001 privirul asistenla medicald a preScolarilor, elet,ilor $i
stadenlilor:
Art. 4, Dupd ocuparea po,sturilor de medicul specialist qi asistent medical se va incheia
un contract cu Direclia de Sdndtate Publicd Harghita in conformitate cu OMS nr.l030/2010
pentru asigurqrea cheltuielilor de personal a/erente qi cheltuielilor pentru medicamente $i
materiale sanitare.

Art.5. Prezenta hotdrdre se transmile la Primarului comunei Joseni, Instiluliei
;i Direcliei de Sdndtate Publicit, judelul Harghrta

Prefectului, judelul Harghita
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