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H O T Ă R Â R E 

 
 

REFERITOR LA: aprobarea transferului serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală  
                                comunitară şi asistenţă medicală desfăşurată în instituţiile de  
                                învăţământ  exercitate de Ministerul Sănătăţii către Serviciul „Asistenţă  
                                Socială, Prestări Servicii Sociale” din cadrul Direcţiei Administraţie  
                                Publică Locală 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: Pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, a 

activităţii de asistenţă medicală acordată în unităţile de învăţământ conform Strategiei din domeniul 
sănătăţii cuprinse în Programul de guvernare, se impune implicarea autorităţilor publice locale în: 
managementul asistenţei medicale, identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea nevoilor reale de sănătate ale 
populaţiei din comunităţi. Aceasta se poate realiza prin transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale. 

 
AVÂND ÎN VEDERE:  
- Raportul de specialitate nr. 8103/22.07.2009   al Direcţiei Resurse Umane din cadrul  

Primăriei municipiului Caracal; 
- Prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2); art. 8 alin (1) şi (3); art. 9-10; art. 12  

alin. (1) şi (2); art. 14 şi art. 20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;   

- Prevederile art. 8 şi 11 din Hotărârea de Guvern nr. 56/2009 privind aprobarea  
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului numărul 162/2008;    

- Ordinul Ministerului Sănătăţii numărul 820/30.06.2008 privind aprobarea modelului de  
protocol ce se vor încheia între Direcţiile de sănătate publică judeţene şi autoritatea administraţiei publice 
locale în vederea transferului asistenţei medicale comunitare şi asistenţei medicale desfăşurate în unităţile 
de învăţământ;   

- Prevederile art. 40 alin. (1) lit. „a” şi „b” din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu  
modificările şi completările ulterioare.    

- Hotărârea de Guvern 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor  
de stabilire a salariului de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţei profesionale 
individuale pentru persoanele angajate în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice 
din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Anexa nr. IV/11b „ Asistenţă Socială – Unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă  
medico-socială” la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi 
ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sistemul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 
precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 
contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

- Anexa nr. II la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi  
alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a”  punctele 2 şi 3 din Legea  
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;     

- Avizul comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri,  
Sesizări a Consiliului local; 



 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport, familie şi 
protecţia copilului al Consiliului local al municipiului 
 - În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
(r1), cu modificările şi completările ulterioare;        
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  
ART. 1 –  Se aprobă transferul serviciilor şi activităţiilor de asistenţă medicală comunitară şi 

asistenţă medicală desfăşurată în instituţiile de învăţământ exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
Serviciul „Asistenţă Socială, Prestări Servicii Sociale” din cadrul Direcţiei Administraţie Publică  Locală. 

 ART. 2 –  Se aprobă înfiinţarea unui compartiment de Asistenţă medicală comunitară (4 posturi) 
şi a unui compartiment de Asistenţă medicală în unităţile de învăţământ (22 posturi) în cadrul  Serviciului 
„Asistenţă Socială, Prestări Servicii Sociale”, care să exercite atribuţiile şi competenţele prevăzute de 
lege. 

ART.3 – Se aprobă preluarea personalului, de maxim 26 de posturi de la Spitalul Municipal 
Caracal conform anexelor nr. 1 şi 2 parte integrată din prezenta hotărâre.    

ART.4 – Finanţarea cheltuielilor de personal pentru medicii, asistenţii medicali, asistentul 
comunitar şi mediatorii sanitari se suportă potrivit legii de la bugetul local din sume transferate de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, conform Hotărârii de guvern nr. 56/2009.    
 ART.5 – (1) Se aprobă preluarea în patrimoniul Consiliului Local al municipiului Caracal a 
aparaturii medicale şi bunurilor mobile din dotarea cabinetelor medicale pe bază de protocol încheiat cu 
Spitalul Municipal Caracal.    

(2)  Se împuterniceşte primarul municipiului Caracal să semneze protocolul prevăzut la alin. (1). 
 ART.6 – Prevederile HCL nr. 60 / 24.04.2008 privind aprobarea organigramei, numarul de personal 
şi a ştatului de funţii pentru aparatul de specialitate al primarului se modifică în mod corespunzător.  
 ART.7 – Direcţia Economică, Direcţia Resurse Umane, Direcţia Administraţie Publică Locală şi 
Spitalul Municipal Caracal se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
   ART. 8. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi Spitalului Municipal Caracal. 
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