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HOTĂRÂRE
Referitor la: privind modificarea numărului de posturi, a statuluide funcții și
organigramei la Cabinetele medicale şcolare din cadrul Primăriei orașului

Balș
Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.01.2021 prin Dispozitia
Primarului Orasului Bals nr. 36/22.01.2021, legal constituit,
Luând act de:

referatul de aprobare al Primarului orașului Balș, înregistrat sub nr. 1890/25.01.2021 privind

modificarea numărului de posturi, a statului de funcții şi organigramei la Cabinetele medicale școlare

din cadrul Primăriei orașului Balş;
raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane , înregistrat sub nr.1891/25.01.2021

privind privind modificarea numarului de posturi, a ștatului de funcţii și organigramei la Cabinetele

medicale școlare din cadrul Primăriei orașului Balş;

Având în vedere:
prevederile art.3 alin. (31) din OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare;
Adresa nr.979/18.01.2021 emisa de catre D.S.P. Olt,
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 de

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,
art. 129 „alin. 2,lit. a si alin. 3,lit.c din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;

raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil;

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

administrativ
Adopta prezenta

HOTARARE
Art. 1.- Se aproba modificarea numărului de posturi, a statului de funcţii şi organigramei la Cabinetele

medicale şcolare din cadrul Primăriei orașului Balş,acestea constituie Anexa 1 si Anexa 2 la prezenta

hotarare.
Art. 2. - Se aprobă înființarea unui post de asistent medical debutant la Cabinetul medical şcolarnr. 1.

Art. 3. - Se aprobă înființarea unui post de asistent medical debutant la Cabinetul medical şcolarnr. 3.
Art. 4. — Finanţarea posturilor nou înființate va fi supartată din bugetul propriu al UAT Balş.

Art, 5.- Se însărcinează Primarul Orasului Bals şi serviciile de specialitate din cadrul aparatului de lucru al

Primarului Orasului Bals cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Generalal Orasului Bals, în termenul

prevăzut de lege, Primarului Orasului Bals şi prefectului-udeţului Olt şi se aduce la cunoștință publică prin

publicarea pe pagina de internet www.primariabals-eu.
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PRESEDINTE DE.SEDINTA,
Turcitu Marin ]

i 3 Contrasemneaza pt.legalitate
SECRETAR GENERAL,
Jr. Dinu Constantin,

(Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi)


