ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transformarea postului vacant de asistent medical comunitar (PL) în asistent medical comunitar
debutant (PL)
Consiliul local al comunei Hârtop, judeţul Suceava, având in vedere :
- expunerea de motive prezentata de către primarul comunei Hârtop, înregistrată cu nr.3937 din 23.08.2013,
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, buget, finanţe, înregistrat cu nr.3938 din
28.06.2013,
- raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, sănătate si familie, munca şi protecţie sociala, activităţi socialculturale, culte, protecţie copii, turism si sport ;
- raportul de avizare al Comisiei, pentru administraţia publica locala, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii si
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- prevederile art.8, art.21 din OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate
de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale si Hotărârea Guvernului nr.56/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 cu
modificările si completările ulterioare,
- prevederile Ordinului nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea
în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,
În temeiul art.36, alin (2),lit. a, alin. (3), lit.b, si ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale 215/2001
republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant de asistent medical comunitar (PL), în asistent medical comunitar
debutant, post finanţat din bugetul local al comunei Hârtop, capitolul 66.02 „Sănătate”, subcapitolul 66.02.08
„Servicii de sănătate publică”, prin sume transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
Art. 2. Primarul comunei Hârtop prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, şi se aduce la cunoştinţă publică prin
grija secretarului comunei.
Preşedinte de şedinţa,
Hreţcanu Ion
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Secretar comună,
Elena COSTAN
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