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Hotararea Consiliului Local 329/03.08.2009
privind infiintarea serviciului public de asistenta medicala scolara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr.SC2009-12645/31.07.2009 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul
GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului
de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice
locale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art. 1: Se infiinteaza incepand cu data de 01.08.2009 serviciul public fara personalitate juridica, denumit
'Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara', in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara,
care sa asigure managementul asistentei medicale desfasurata in cabinetele medicale si de medicina dentara
din unitatile de invatamant .
Infiintarea serviciului public se va face prin preluarea prin transfer de la Ministerul Sanatatii a personalului
si bunurilor ce privesc asistenta medicala desfasurata in cabinetele medicale si de medicina dentara din
unitatile de invatamant. Preluarea prin transfer se va efectua prin incheierea unui protocol intre Directia de
Sanatate Publica Timis si Primaria Municipiului Timisoara.
Art. 2: Se aproba suplimentarea cu 2 posturi pentru activitatea de asistenta medicala comunitara, a
personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara in scopul incheierii contractelor
individuale de munca cu mediatorii sanitari.
Art. 3: Primarul Municipiului Timisoara va incheia contracte individuale de munca cu personalul de
specialitate : medici, medici dentisti si asistenti medicali , care desfasoara activitatea de asistenta medicala in
cabinetele medicale si de medicina dentara din unitatile de invatamant din Timisoara.
Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Resurse Umane din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara.
Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
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- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Control si Managemetului Calitatii;
- Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN STEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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