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ROMÂNIA
JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 90
din 14 august 2009

cu  privire la înfiinţarea Serviciului medicină şcolară în cadrul  unităţilor  de învăţământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc
 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa de îndată din 14 august 2009,
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 14195/12.08.2009;

- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli, înregistrat la nr. 14196/2009;
- Raportul Compartimentului resurse umane şi managementul calităţii, înregistrat la nr. 14197/12.08.2009;
- Art. 2, alin.(1), lit. b) şi alin (2) şi  art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind  transferul  ansamblului  de  atribuţii  şi

competenţe  exercitate  de  Ministerul  Sănătăţii  Publice  către  autorităţile  administraţiei publice locale;
- Art.10 şi 11 din anexa la  Hotărârea Guvernului 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;

- Ordinul nr. 820/30.06.2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 502/2009 privind aprobarea modelului de protocol între direcţiile
de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale în vederea transferului asistenţei medicale comunitare
şi asistenţei medicale desfăşurate în unităţile de învăţământ ;

- Art. 169 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Protocolul  încheiat  între  Direcţia de Sănătate Publică Suceava şi Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc  la data de 26.05.2009;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. a) , alin. (3), lit. b) şi alin.(6), lit. a), pct. 3,  art.45, alin.(1), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.   (1) Se aprobă înfiinţarea, începând cu data de 01.08.2009, a Serviciului medicină şcolară în cadrul  unităţilor de învăţământ, serviciu
public fără personalitate juridică organizat sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, având ca ordonator principal de
credite Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.
            (2) Serviciul medicină şcolară asigură asistenţă medicală şi de medicină dentară la unităţile de învăţământ din municipiul Câmpulung
Moldovenesc.
            (3) Serviciul medicină şcolară funcţionează cu trei medici şi nouă asistente medicale, personal medico-sanitar preluat prin transfer de la Spitalul
municipal Câmpulung Moldovenesc.

Art.2.   Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului medicină şcolară în cadrul  unităţilor de învăţământ, conform anexelor nr. 1 şi
nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.   Mijloacele fixe şi obiectele de inventar din cadrul cabinetelor medicale şi de medicină dentară se preiau în patrimoniul municipiului
Câmpulung Moldovenesc pe bază de protocol, încheiat conform prevederilor legale.

Art.4.Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal la aparatul de specialitate al primarului municipiului şi a instituţiilor subordonate,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/28.05.2009, se modifică în mod corespunzător.

Art.5. Până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului de ordine interioară ale Serviciului medicină şcolară,
acesta se află în coordonarea Secretarului municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.6. Primarul municipiului, prin Serviciul venituri şi cheltuieli şi Compartimentul resurse umane şi managementul calităţii,  va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Mocanu

 Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Toader Mândrilă

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                               
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc                        Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                     la H.C.L. nr. 90/2009
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Organigrama Serviciului  medicină şcolară în cadrul unităţilor de învăţământ

 
 
 

 

                                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total posturi   = 12
din care :
medici                           =   3
asistenţi medicali            =   9
 

 

 

 

                       

                                                            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc                              Anexa nr. 2 la

                                                                                                                 H.C.L. nr. 90/2009    

 

 

 
Stat de funcţii

Serviciul  medicină şcolară în cadrul  unităţilor de învăţământ
 

Nr. crt. Funcţia Studii Nr. posturi

1. Medic S 3

2. Asistent medical pr. M/PL 5

3. Asistent medical M/PL 4
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