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HOTĂRÂRE
Referitor la: aprobarea transformarii postului de asistent medical principal,
specialitatea radiologie si imagistica medicala, cu studii postliceale- Laborator
radiologie si imagistica medicala, incepand cu data de 04.01.2021, in post de
asistent medical licentiat, specialitatea radiologie si imagistica, cu studii
superioare

Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 15.12.2020 prin Dispozitia
Primarului Orasului Bals nr. 1064/09.12.2020, legal constituit,

Luand act de:
- referatulde aprobare al Primarului orasului Bals-nr. 23684/14.12.2020;
- raportul nr.5804/10.12.2020 al Spitalului Orasenesc Bals( inregistrat la Primaria orasului

Bals sub nr.23634/14.12.2020);
Avand in vedere prevederile:
- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , modificata si completata;
- LEGE-CADRU Nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu
completările şi modificările ulterioare;
- O.MS nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala
spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea O.M.S nr.1778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal;
- H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de
munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca
prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de
functii bugetare,,Sanatate si asistenta sociala“;
- Legea nr.5/2020 a bugetului de stat;
- O.M.S nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii,
gradesi trepte profesionale a personalului contractual din unitatile publice din sectorul sanitar, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Procesul verbal al Comitetului director nr.5623/12.02.2020;
-H.C.L nr.22/20.02.2020 prin care este aprobatstatul de functii si organigrama pe anul 2020;
- art,129 alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3) lit.c) din OUG nr.57/2019- Codul administrativ;
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele
detehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil

In temeiul prevederilor art.139 ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul
administrativ

Adopta prezenta
HOTARARE

Art]. Se aproba transformarea postului de asistent medical principal, specialitatea
radiologie si imagistica medicala, cu studii postliceale- Laborator radiologie si imagistica



medicala , incepand cu data de 04.01.2021, in post de asistent medical licentiat, specialitatea
radiologie si imagistica, cu studii superioare.

Art.2. — Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului
oraşului Balş,Spitalului Orasenesc Bals şi Instituţiei Prefectului- Judeţul Olt .
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(Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi) —


