
 
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _35_ 
                                              Din 21.06.2022 

privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din 

COMUNA LIEȘTI, Jud. Galați 

 
___________________________________________________________________________ 
             Inițiator: Boț Iulian, primarul comunei Liești, județul Galați; 

             Nr. si data depuneri proiectului de hotărâre :                              5807 / 16.06.2022

   

 Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința  extraordinară în 

data de 21.06.2022; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al inițiatorului înregistrata la nr. 5807 / 16.06.2022; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane-Audit Public Intern din 

cadrul Primăriei Liești înregistrat la nr. 5808 / 16.06.2022; 
- Avizul comisiilor  de specialitate nr..1-5..; 
- Adresa nr. 13655/10.06.2022 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați 
- art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a) din OUG  nr.57/  2019  privind Codul Administrativ; 
- art. 83  alin. (1)  și  (2)  din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu  modificarile si 

completarile ulterioare; 
-  art. 1,  art. 2  alin. (1)  lit.  b),  alin. (2),  art. 3,  art. 12,  și art. 13  din OUG  nr.  162/  2008  

privind transferul  ansamblului  de atribuţii  şi  competenţe  exercitate  de Ministerul  Sănătăţii  
Publice  către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  ORDIN nr. 438 din 30 martie 2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, 
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ 
superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil 
de viaţă sănătos. 

In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134  alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. 

(8), art.139 alin. (1), art.140 alin.(1), art. 196  alin. (1)  lit. a), art.197 si art. 243  alin.(1) lit. a)   

din OUG    nr.57/  2019  privind Codul Administrativ, adoptă prezenta  

 

                                                             HOTĂRÂRE: 

 
Art.1.   -  Se  aprobă înființării  unui  cabinet  medical  școlar  pentru  unitățile  de  

învățământ din  COMUNA LIEȘTI, Jud. Galați, la Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” 

Liești, cu următoarele posturi: 

- 1 post de medic specialist medicină generală/ familie cu normă întreagă; 

- 1 post de asistent medical generalist cu postliceală cu normă întreagă; 
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Art.2.  - Primarul Comunei Liești împreună cu aparatul de specialitate vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

Art.3.   - Prezenta hotărâre se comunică,  prin  intermediul  secretarului  general  al  

Comunei  Liești, în termenul prevăzut de lege, Directorului Școlii Gimnazială ,,Sfântul 

Nicolae” LIEȘTI, Inspectoratului Judetean Scolar Galați , Direcției de Sănătate Publică a 

Județului Galați și Instituţiei Prefectului județului Galați şi se aduce la cunoştinţă publică prin 

afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://primaria-liesti.ro. 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              

            Nicolae Cătălin   LUPOAIE                                    Contrasemnează,         

                                     SECRETAR GENERAL                                      

                                                                                              Vasile AVĂDANEI         


