
Romania 

Judetul Maramures 

Consiliul local orasenesc Seini 
 

H O T A R A R E A  nr. 5 /2011 
 

 Privind aprobarea suportarii cheltuielilor cu asistenta medicala pentru elevii 

din scoli, din bugetul local al orasului Seini ; 

 

 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 

13.01.2011. 
 

 Avind in vedere : - In orasul Seini medicii de familie sunt privati si nu 

desfasoara activitati medicale in cadrul scolilor iar pentru a angaja medic si asistenta 

medicala trebuie sa existe cel putin 2000 elevi la scolile si gradinitele din Seini ;  

- Raportul serviciului social cu privire loa necesitatea incheierii de contracte de 

prestari servicii cu medicii de familie ;  

- Proiectul de hotarare ;  

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- avizul secretarului orasului; 

 In conformitate cu prevederile HG 562/2009 pentru aprobarea strategiei de 

descentralizare si sistemul de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare, 

OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate 

de Ministerul Sanatatii actre autoritatile administratiei publice locale cu modificarile 

si completarile ulterioare, HG 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a OUG 162/2008.  

In baza art. 36 al. 1, 2 lit.d, al. 6, lit. a, art. 45 al. 1 si art. 115 alin 1 lit. b din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 
 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1. Se aproba suportarea cheltuielilor cu asistenta  medicala in cadrul 

scolilor si gradinitelor din Seini, Sabisa si Viile Apei din bugetul local al orasului 

Seini.  

 Art.2. Asistenta medicala pentru elevi se va face de catre medicii de familie 

prin incheierea de contracte de prestari servicii.  

 Art.3. Prezenta se comnica : 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Directorilor de scoli.  

- Medicilor de familie.  

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini  

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 13.01.2011 
 

  Presedinte de sedinta,       Contrasemneaza 

                             Secretar, 

                             Bud Ioan 


