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H O T Ă R Â R E A  NR. 64/2009* 
privind preluarea asistenŃei medicale din unităŃile de învăŃământ 

în subordinea Consiliului local al municipiului Brad 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
            Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  preluarea asistenŃei medicale din unităŃile de învăŃământ în subordinea Consiliului local al 
municipiului Brad, de la Colegiul NaŃional  ,,Avram Iancu”, GrădiniŃa ,,Floare de ColŃ”, Şcoala 
Generală ,,Mircea Sântimbreanu” şi Şcoala Generală ,,Horea, Cloşca şi Crişan” potrivit adresei nr. 
3468/12.05.2009 şi în baza Protocolului încheiat între DirecŃia de Sănătate Publică şi Primăria 
municipiului Brad nr. 9739/15.06.2009.       

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii 
şi competenŃe exercitate de Ministerul SănătăŃii Publice către autorităŃile administraŃiei publice locale 
şi  a HGR nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008.  

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit,,a”, alin. 3 lit,,b” şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1– Se aprobă preluarea asistenŃei medicale de la Colegiul NaŃional ,,Avram Iancu” Brad 

prestată de către un medic şcolar şi o asistentă medicală . 
Art.2– Se aprobă preluarea asistenŃei medicale de la GrădiniŃa cu program prelungit ,,Floare de 

ColŃ” Brad prestată de către  două asistente medicale . 
Art.3– Se aprobă preluarea asistenŃei medicale de la Şcoala Generală ,,Mircea Sâîntimbreanu” 

Brad prestată de către  o asistentă medicală . 
Art.4– Se aprobă preluarea asistenŃei medicale de la  Şcoala Generală ,,Horea,Cloşca şi Crişan” 

Brad prestată de către  o asistentă medicală.  
Art.5 – Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii pentru asistenŃa medicală desfăşurată în 

cabinetele medicale şcolare prevăzute în articolele 1, 2, 3, şi 4, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6– Prezenta hotărâre se comunică: 
-  InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara  
-  Primarului municipiului Brad 
-  Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad  

  -  Spitalului municipal Brad 
 
 
BRAD, 30.06.2009    

          
                                                                                            
  PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
      Duşan Gheorghe Adrian                   Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”    

 


