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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a  Compartimentului de Asistență Medicală 

Comunitară la nivelul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzau și aprobarea Planului anual privind  asistența medicală 
comunitară pentru anul 2020 

 
Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, întrunit în sedință ordinară în data de 30.01.2020 
          Având în vedere: 
 -  Referatul de aprobare nr. 18/23.01.2020 al Primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, 
- Raportul de specialitate nr. 19/23.01.2020 al inspectorului  din cadrul compartimentului de resort al Aparatului 

de Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău , 
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Poșta Câlnău nr.20/23.01.2020 
- Adresa Directiei de Sănătate Publică a Judetului Buzău nr. 418/22.01.2020 înregistrată la Primăria comunei 

Poșta Câlnău cu nr. 513/22.01.2020; 
- Prevederile art. 4 din HG nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în 

unitățile din asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitățile din asistență medico- 
socială personalul care desfășoară activități de asistență medical comunitară; 

- Prevederile art. 12 alin. 1 alin. 2, art. 14 din O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenta medicală comunitară, cu 
completările modificările ulterioare; 

-Prevederile H.C.L. Poșta Câlnău  nr.   41/20.112019  privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii a 
aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, a Instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului 
Local,   

-Prevederile art 8 lit a  din HG nr.324/2019  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, 
funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară, 

- Prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. b) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completärile ulterioare;  

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a art. 197 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare functionare al Compartimentului de  Asistență Medicală 

comunitară în cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău conform anexei 
nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Planul anual de asistență medicală comunitară pentru anul 2020 la nivelul comunei Poșta 
Câlnău, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează personalul angajat în cadrul  
Compartimentului de  Asistență Medicală comunitară din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei 
Poșta Câlnău, județul Buzău. 

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului  general  delegat al comunei Poșta 
Câlnău,  în  termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului Judetului Buzău, Primarului comunei Poșta Câlnău, 
personalului  din cadrul Compartimentului de  Asistență Medicală comunitară în cadrul Aparatului de Specialitate 
al primarului comunei Poșta Câlnău, unităților intereste  și se aduce la cunoștiință publică. 

POȘTA CÂLNĂU                                   
                     
 
  INIȚIATOR, 
    PRIMAR,                                                                                           AVIZAT,                                          

MUNTEANU  SORIN                                                     SECRETAR  GENERAL DELEGAT AL U.A.T.,                                                                                                  
                                                   ENACHE ANA 

 
 


