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ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 1 DECEMBRIE
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr. 196, bl. P 22, ap. 13-14,  tel/fax. 021.369.13.15 / 021.369.13.17,

. .          E-mail: primaria1decembrie@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea unui cabinet de asistenţă medicală şcolară în cadrul  Instituţiei  de învăţământ - Şcoala

Gimnazială nr. 1, situată  în  str. Şos. Giurgiului, nr. 220, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov, conform Ordinului nr.
653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă în data de  30 octombrie 2013,

Având în vedere:

- Proiectul de Hotărâre nr. 29/30.10.2013, iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, privind privind înfiinţarea unui cabinet de asistenţă medicală şcolară în cadrul  Instituţiei

de Învăţământ - Şcoala Gimnazială nr. 1, situată  în  str. Şos. Giurgiului, nr. 220, comuna 1 Decembrie,

judeţul Ilfov, conform Ordinului nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi

studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

- Nota de fundamentare nr. 7164/30.10.2013, întocmită de directorul Şcolii Gimnaziale nr. 1 din

Comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov,

În conformitate cu:

- Ordinul nr. 653/25.09.2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu

modificările şi completările ulterioare,

- Prevederile Ordonanţei  nr. 124/1998  privind organizarea şi  înfiinţarea cabinetelor medicale, cu

modificările şi completările ulterioare,

- Ordinul nr. 527/29.07.1999 privind stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale,

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1668/2001. pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea

stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat si particulare

autorizate/acreditate,

- art.3. alin. (2) din Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din

unităţile de învăţământ de stat si particulare autorizate/acreditate. " acolo unde nu există cabinete

medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală se realizează prin medici şi medicii

dentişti din localităţile respective sau din localităţile apropiate ",

- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de

Ministerul Sănătăţii către Autorităţile Administraţiei Publice Locale, aprobate prin Legea nr. 174/2011, cu

modificările şi completările ulterioare,
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În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Începând cu data de 01.11.2013 se aprobă înfiinţarea unui Cabinet de Asistenţă Medicală

Şcolară (CAMS) care va acorda asistenţă medicală specializată la nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 1 din

comuna 1 Decembrie.

Art. 2 - Primarul Comunei 1 Decembrie, domnul Gheorghe Petre, prin intermediul directorului

Şcolii Gimnaziale nr. 1, doamna Noiemi Preda, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către secretarul

comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea acesteia.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Tănase Cristina Daniela

Contrasemnează,
Secretar,

Minodora Popescu
Comuna 1 Decembrie
Nr.  30/30.10.2013


