
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA DOMNE ȘTI 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 
din 12 aprilie 2013 

 
privind înființarea unui cabinet medical școlar la Școala gimnazială nr. 1 Domnești 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţa extraordinară, astăzi 12.04.2013 

 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 
• Raportul de  specialitate al Compartimentului “Achiziții Publice”; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;  
• Prevederile Anexei nr. 4 la Ordinul Comun MS/MCTS nr. 1668/5298/2012 pentru aprobarea 

Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de 
învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate privind acordarea asisitenței medicale 
gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos; 

• Prevederile art. 21 alin. (2) din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 
competente exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății și Familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor 
metodologii privind angajarea, transferarea și detașarea medicilor, farmaciștilor biologilor, 
biochimiștilor și chimiștilor, precum și a altui personal de specialitate cu studii superioare din 
unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Hotărârii nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar 
vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la 
promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar; 

• Prevederile Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobrea criteriilor privind angajarea și 
promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare din sectorul sanitar; 

 
În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), alin (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 1 și 3 și alin (9), art. 

45 alin. (1) și (6), art. 47 și art. 115 alin (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală (r2), 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
ART.1. - Se aprobă înființarea unui cabinet medical școlar la Școala gimnazială nr. 1 Domnești 

Șos. Al.I. Cuza nr. 85 cu 1/2 normă post medic și 1/1 normă post asistent medical.  



ART.2. - Se aprobă dotările necesare pentru funcționarea cabinetului școlar menționat la art. 1, 
conform Ordinului MS/MECTS nr. 1168/5298/2012. 

ART.3. - Ocuparea posturilor de medic și asistent medical  se va face conform legislației în 
vigoare. 

ART.4. - Dupa ocuparea posturilor se va încheia un contract cu Direcția de Sănătate Publică 
Ilfov în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2010 pentru asigurarea 
cheltuielilor de personal aferente și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale 
sanitare. 

ART.5. - Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului Comunei Domnești către 
Instituția Prefectului – Județul Ilfov, Direcției de Sănătate Publică Ilfov,  Școlii 
gimnazială nr. 1 Domnești şi va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei 
Domnești prin aparatul propriu de specialitate.  

 
 
 
 
                Inițiator,                                                                                      Vizat de legalitate,                  
                  Primar                                                                                                 Secretar                                                                        
      Boșcu Ninel Constantin                                                                              Zanfir Maria 

 
 
 
 
 
Nr.__23__  
Adoptat în şedinţa din 12.04.2013 
Cu un nr. de __14__ voturi 
Din nr.total de __14__ consilieri prezenţi 
15 consilieri în funcţie 
 
 


