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ROMANIA
JUDETUL DOLJ

COMUNA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea infiinldrii funcliei contractuale de asistent medical gcolar in cadrul

Compartimentului Asistenli sociali din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Valea Stanciului, judelul Dolj

Consiliul Local Valea Stanciului , judelul Dolj;
Avi nd in vedere:
-Raportul de specialitate nr.752911.6.102018 intocmit de cdtre Compartimentului Contabilitate,
Prim6ria Valea Stanciului , judetul Dolj .

-Expunerea de motive nr,7527/L6.10.2018 intocmitE de cdtre Primarul comunei Valea Stanciului,
judetul Dolj.
-Adresa nr.2t6l20LB emis5 de c5tre Scoala ProfesionalS Valea Stanciului, judelul Dolj prin care se
solicit6 infiintarea unui post de Asistent medical gcolar.
-Adresa nr,6997/2018 adresatS c5tre DSP Dolj.
-Prevederile aft. III alin.(1) 9i (2) din O.U.G. nr,63/2010 pentru modificarea 9i completarea Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale , precum 9i stabilirea unor mEsuri financiare, cu
modificirile si completdrile ulterioare.
-Dispozitiile Hotiririi nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de urgenti a Guvernului nr,162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si
competenle exercitate de Ministerul SEnit5lii cStre autoritEtile administraliei publice locale.
-Prevederile art.1 , art.2 alin.2 lit b), alin.(2) si art.3 alin.(3^1) din Ordonanta de urgent5 a
Guvernului nr.L6!700B privind transferul ansamblului de atributii gi competente exercitate de
Ministerul SEnitSlii c5tre autorititile administratiei publice locale, cu modificirile si complet5rile
ulterioare.
-Prevederile aft. 83 alin.(2) din Legea educatiei nalionale nr.7/20IL , cu modificSrile 9i
complet5rile ulterioare.
-Ordinul Ministerului SSnAtetii 9i Familiei nr.653/2001 privind asistenta medicalS a pregcolarilor ,
elevilor si studenlilor, cu modlficirile si complettrlle ulterioare.
-Prevederile Ordinului nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stdri! de
s5n5tate a pregcolarilor gi elevilor din unitSlile de invdtdm6nt de stat 9i particulare
autorizate/acreditate , privind acordarea asistentei medicale gratuite 9i pentru promovarea unui stil
de via!5 s5nStos;

in temeiul art.36 alin.(1) lit.a),alin.(6) lit.a) pct.3 si aft.45 alin,(1) din Legea nr.215/2001 privind
Administratia Public5 LocalS, republicatS, cu modifictrile si completirile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL VALEA STANCIULUI adopti prezenta HOTARARE

Art.1.(1).Se aprob5 infiintarea unui cabinet medical gcolar la Scoala ProfesionalS Valea Stanciului,
judelul Dolj care va avea sediul in clSdirea Gr6dinitei nr.1 Horezu Poenari , comuna Valea
Stanciului, judetul Dolj cu urmdtoarele posturi:
-un post asistent medical principal cu normd intreagS.



(2).Postul de mai sus se infiinteaz5 in cadrul Compartimentului de asistentd SocialS din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Stanciului, judelul Dolj.
Art.2.Se aprobd dot5rile necesare pentru functionarea cabinetului gcolar menfionat la aft.1,
conform Ordin ul ui MS/M ETS nr. 5298/ 1668/20 1 1.

Aft.3.Ocuparea postului de asistent medical principal se va face conform legislatiei in vigoare.
Art.4.Finanlarea personalului din asistenta medicald gcolard este asiguratd in conformitate cu
prevederile art.III alin.(2) din O.U.G. nr,63/2010 , cu modificdrile si completirile ulterioare, din
bugetul local al comunei Valea Stanciului, judetul Dolj.
Aft.S.Se aprobt modiflcarea Organigramei , potrivit anexei nr.l ,la prezenta
integrant5 a acesteia.
Art.6.Se aprobi modificarea Statului de functii , potrivit anexei nr.2 , la prezenta
integrantE a acesteia
Att.T.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj 9i Compartimentul Contabilitate din cadrul
Primiriei Valea Stanciului , judetul Dolj , vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotir6ri.
Art.S.Prezenta hot5rSre va fi comunicati Primarului comunei Valea Stanciului si Institutiei
Prefectului-Judelul Dolj.
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Adoptati in gedinli ordinarl cu un numir de 13 voturi
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pentru din totalul tlc l3 nrcnrbrii
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