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CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA Nr.4 
 privind aprobarea  înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ de pe raza 

comunei Runcu 
 
 

Consiliul local al comunei Runcu, judeţul Gorj;  
Având în vedere: 
-Adresa Liceului Tehnologic „General Constantin Sandru” Bilta nr.28/2023 inregistrata la Primaria Comunei 

Runcu sub nr.354/2023; 
- Referatul de aprobare nr.355 din 11.01.2023  a Primarului comunei Runcu la proiectul de hotărâre;  
- Raportul de specialitate nr.356 din 11.01.2023 al compartimentului de resort la proiectul de hotărâre;   
- prevederile art. 129 alin. 2, lit. a) coroborat cu alin. 3, lit. c), art.129,alin.2)lit.d) coroborat cu alin7),lit. a) si c) din 

OUG 57/2019 privind Codul adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile art.83 alin.(1)si (2)din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
- Prevederile Ordinului comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei nr.438/4629 /2021, privind 

asigurarea  asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile 
de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata 
sanatos;   

- OUG nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății 
către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare;   

-prevederile art.III, alin 1 si alin 2 din OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind 
finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  
 În temeiul art.139 alin(1), alin.1 și art. 196, alin.1 lit.a), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE :  
           Art. 1 (1) Se aproba înființarea unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ de pe raza comunei 
Runcu,  care va avea sediul în clădirea Scolii Gimnaziale  Runcu  din comuna Runcu, satul Runcu, judetul Gorj cu 
următoarele posturi: 
             - doua posturi de medici cu  normă întreagă ;  
             - patru posturi de asistent medical generalist  cu normă întreagă.  

(2) Posturile de mai sus se înființează în cadrul compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Runcu.  

  Art.2. Se aprobă dotările necesare pentru funcționarea cabinetului școlar menționat la art.1, conform Ordinului 
MS/METS nr. 438/4629 /2021.  

Art. 3 Ocuparea posturilor de medici și asistenti medicali se vor face conform legislației în vigoare. 
Art.4. Finanţarea personalului din Cabinetele Medicale Școlare este asigurată, potrivit legii, de la bugetul de stat 

către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 
Art.5. Primarul comunei  Runcu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

           Adoptată în ședința  extraordinară de indata din data de 13.01.2023 cu un număr de  11 voturi „ pentru” din 
cei  11 consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.  
 
  Data : 13.01.2023 
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