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 HOTĂRÂREA NR. 51 

 
  din 25 septembrie  2012 

 

privind înfiinţarea unui cabinet medical şcolar la Şcoala Gimnazială din Miercurea Nirajului  

cu un post de asistent medical 
 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, adresa conducerii Şcolii Gimnaziale 

Miercurea Nirajului nr. 1955/20.08.2013, Expunerea de motive a primarului oraşului dl Tóth Sándor, 

raportul compartimentului de resort, şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţia 

publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism; 

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 la Ordinul Comun MS/MCTS nr. 1668/5298/2012 

pentru aprobarea Metodologiei privind exeminarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din 

unităţile de stat şi particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi 

pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, prevederile art. 21 alin. (2) din OUG nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 

autorităţile administratţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G.R. 

nr. 497/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a 

exemenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovarea prin examen a personalului 

contractual din sistemul sanitar, prevederile Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 

angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale la unităţile sanitare din sectorul sanitar; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) litera „a”, pct. 1 şi 3, art. 45 alin 1 şi alin. (6), art. 

47 şi art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea unui cabinet medical şcolar la Şcoala Gimnazială din Miercurea 

Nirajului cu 1 normă post asistent medical debutant. 

Art. 2. Se aprobă dotările necesare pentru funcţionarea cabinetului medical şcolar conform 

Ordinului MS/MECTS nr. 1168/5298/2012; 

Art. 3. După ocuparea postului se va încheia un contract cu Direcţie de Sănătate Publică 

Mureş în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1030/2010 pentru asigurarea cheltuielilor de 

personal aferente, cheltuielilor pentru medicamente şi meteriale sanitare; 

Art. 4. Primarul şi compartimentul de buget-finanţe şi resurse umane vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului, Direcţiei de Sănătate publică a Judeţului Mureş, conducerii Şcolii 

Gimnaziale Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 
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