
R O M Â N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUDIȚI

                                                               H O T Ă R Î R E
privind modificarea Organigramei şi a

Statului de funcţii pentru Aparatul  de specialitate al Primarului 

Consiliul local al comunei Sudiți județul Ialomița,
Examinînd:
Expunerea de motive  a primarului comunei,înregistrat la nr.175  din 16.11.2015 la proiectul de 

hotărîre privind modificarea Organigramei și  Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului,
aprobată prin HCL nr. 4/11.02.2015,

-Raportul compartimentului  resurse umane, 
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate Juridică și de disciplină din cadrul Consiliului 

local , In conformitate cu :
-prevederile art. 2 alin.(1) lit.a din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății către administrația publică locală;
-prevederile HG nr. 56/2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a OUG 162/2008,
-prevederile art. 4 din  HG nr.459/2010, pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii 

acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă 
medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară,

-prevederile OUG nr. 63/2010 de modificare a legii nr. 273/2006, Anexă-Procedura de stabilire a 
numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul UAT  cu excepţia celor din cadrul capitolelor 
bugetare "Învăţământ"Sănătate şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi 
din capitolul bugetar  "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare, și pct.6, introdus prin OUG nr.41/2005,

-prevederile legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici,
În temeiul art. 36 alin.3 lit. b și 45, alin. (6)  și 115 lit.b din Legea 215/2001,  privind administraţia 

publica locala, republicata, modificată şi completată, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE

Art.1 –(1) Se aprobă preluarea de către Consiliul local al comunei Sudiți, a atribuțiilor  și 
competențelor privind asistența medicală comunitară, care  se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale
de la nivelul comunității,asigurate de autoritățile administrației publice locale .

(2) Se aprobă suplimentarea  numărului de posturi la  capitolul  bugetar Sănătate, cu un post 
contractual de asistent medical comunitar,grad profesional debutant,ca urmare a  preluării  atribuțiilor și 
competențelor privind asistența medicală comunitară .

 (3) Sumele necesare pentru exercitarea atribuțiilor și competențelor privind asistența medicală 
comunitară se vor asigura prin transfer de la bugetul de stat în bugetul local al comunei.

 
(4) Activitatea desfășurată în domeniul asistenței medicale comunitare și atribuțiile asistentului 

medical comunitar sînt prevăzute în anexa  nr. 1 la prezenta hotărîre. 

(5) Organigrama și Statul de personal al Aparatului de specialitate al primarului ,cuprinzînd  
numărul de posturi aprobat conform OUG 63/2010 și OUG 162/2008, sînt prezentate în anexele nr. 2 și 3, 
parte integrantă din prezenta hotărîre.



Art.2-  Prezenta  hotărîre,  adoptat  cu  respectarea  prevederilor  art.  45  din  legea  nr.  215/2001,se
comunică Instituției Prefectului, pentru controlul legalității ,Primarului comunei, pentru a asigura aducerea
la îndeplinire prin compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,NEAGU IONEL

L.S.______________________

                                        
Contrasemnează,

Secretarul comunei, jr.VASILE IOANA

Adoptată la Sudiți,
Astăzi, 27.11.2015
Nr. 54
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