HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Caracal
în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială
Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Conform legislaţiei în vigoare conducerea unităţilor de asistenţă medico-socială este
asigurată de către un director, sprijinit de un Consiliu Consultativ compus din 5 membrii. În
cadrul acestui Consiliu Consultativ trebuie desemnat şi un reprezentant al autorităţii
administraţiei publice locale prin a cărei hotărâre a fost înfiinţată unitatea de asistenţă medicosocială.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr. 10774 din 09.09.2008, al Directorului Centrului de
Asistenţă Medico-Socială Caracal;
- Art. 3, alin. 3, lit. a, din H.G. 412/2003, pentru aprobarea Normelor privind
organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;
- Art. 36, pct. 9, din Legea nr. 215//2001, privind administraţia publică locală,
republicată, completată şi modificată;
- H.C.L. nr.101/28.12.2005, pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi
R.O.F. a C.A.M.S. Caracal.
- Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport
familie şi protecţia copiilor a Consiliului local al municipiului Caracal;
În temeiul art. 45 ( 1 ) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, completată şi modificată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂREŞTE:
ART. 1 – Se aprobă numirea d-nei Oprea Eugenia, ca reprezentantă al Consiliului local
al municipiului Caracal în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială
Caracal.
ART. 2 – Centrul de Asistenţă Medico-Socială Caracal şi persoana nominalizată la art. 1
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, Instituţiei
Prefectului Olt, C.A.M.S Caracal şi persoanei nominalizată la art.1.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ALEXE COSTICĂ

Nr........./....................2008

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CARACAL
NR. 10 774 din 09.09.2008

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform legislaţiei în vigoare conducerea unităţilor de asistenţă medicosocială este asigurată de către un director, sprijinit de un Consiliu Consultativ
compus din 5 membrii. În cadrul acestui Consiliu Consultativ trebuie desemnat şi
un reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale prin a cărei hotărâre a
fost înfiinţată unitatea de asistenţă medico-socială. Propun emiterea unei hotărâri
de consiliu prin care Consiliul local al municipilulu Caracal să-şi desemneze un
reprezentant în cadrul consiliului sus amintit.

Centrul de Asistenţă Medico Social Caracal
Director,
Dr. POPA MARCEL

