
 

            ROMANIA  

    JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI 

PROIECT DE  HOTARARE  

privind aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul 

Serviciului Public de Asistenţă Socială 

 Consiliul local al orasului  Gaesti , judeţul Dambovita ; 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului orasului  Gaesti  şi referatul  de specialitate al 

Sefului Serviciului de Asistenta Sociala : 

- avizul comisiilor : Juridica ,  Buget- Finante  si Invatamant , cultura , protective sociala 

din cadrul Consiliului Local ; 

In conformitate cu : 

-dispoziţiile art.4, alin.(1) si ale art. 8 alin.1 Lit. ,,a,,  din O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenta  

medicala comunitara  ; 

- dispoziţiile Hotărârii 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, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), (2) lit.a) şi d), (3) lit. b), alin. (6), lit. a) pct. 2 şi ale 

art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 



SE  PROPUNE   : 

 

Art.1 -(1)Se aprobă infiinţarea funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul 

Serviciului Public de Asistenţă Socială; 

(2) Finanţarea personalului din asistenţa medicală comunitară este asigurată, potrivit legii, 

de la bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul Orasului Gaesti , Serviciului de 

Asistenta Sociala , Serviciul Buget Contabilitate  Impozite si Taxe Locale , Informatica .  

Art.3-  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului , Primarul Orasului Gaesti , 

Serviciului de Asistenta Sociala , Serviciul Buget Contabilitate  Impozite si Taxe Locale , 

Informatica . 

 

 

 

INITIATOR   , 

Primar  , 

Jr. Gheorghe Grigore 

 

Avizat de  legalitate    ,                                                                                                                                                                          

Secretar , 

Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPUNERE de  MOTIVE   

la proiectul de hotarare privind aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical 

comunitar în cadrul 

Serviciului Public de Asistenţă Socială 

 

 

      Autoritatile administratiei  publice  locale  sunt  responsabile  de asigurarea de servicii de 

asistenta  medicala  comunitara populatiei  , in special  a persoanelor  apartinand  grupurilor  

vulnerabile   din punct de  vedere  medical  , economic sau social .  

  Avand in vedere ca sunt asigurate  de la bugetul de stat  catre bugetul local finantarea 

cheltuielilor  de personal pentru asistentul medical  comunitar  , cat si necesitatea asigurarii unui  

climat social sanatos in cadrul colectivitatii locale , propun spre aprobare  Consiliului Local 

prezentul proiect de  hotarare . 

 

 

 

Primar  , 

Jr. Gheorghe Grigore 


