ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ
HOTĂRÂREA NR. 37
privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor şi elevilor, pe toată perioada în care se află în
unităţile de învăţământ la nivelul comunei Podari, în anul şcolar 2018-2019
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.03.2018,
Având în vedere Raportul nr. 2447 din 14.03.2018 întocmit de către Compartimentul activităţi
sociale şi stare civilă - Asistentul medical comunitar, prin care se supune spre aprobare repartizarea pe
cabinetele medicilor de familie a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de pe raza comunei
Podari în vederea asigurării asistenţei medicale în perioada cursurilor,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisia de specialitate în
data de 19.03.2018,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, a învăţământului, modificată şi completată, art.3
alin.2, art.11 alin. 1 şi art. 21 din Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi Ministerului Sănătăţii nr. 5298/1668/2011, modificat şi completat pentru aprobarea
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor si elevilor din unităţile de învăţământ
de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite si pentru
promovarea unui stil de viaţă sănătos şi art. 12 alin. 1-3 din OUG nr. 162 / 2008 , privind transferul
ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale,
In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit d, coroborat cu alin. 6 lit a pct. 1 şi 3, art. 45, şi art. 115
alin. 1 lit b din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
administraţia publică locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor şi elevilor la nivelul comunei
Podari, pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ, în anul şcolar 2018-2019, prin
repartizarea pe cabinete medicale, după cum urmează:
1.Cabinet Medic de Familie – Dr. Velişcu Daniela Irina
a.preşcolarii din Grădiniţele cu Program Normal Branişte şi Balta – Verde
2.Cabinet Medic de Familie – Dr. Pădureanu Mariana
a.elevii claselor 1-IV , Şcoala Gimnazială Podari
b.preşcolarii din Grădiniţa cu Program Prelungit Podari
3.Cabinet Medic de Familie – Dr. Ioana Luiza
a.elevii claselor V-VIII , Şcoala Gimnazială Podari
4.Cabinet Medic de Familie – Dr. Corâci Adriana
a.preşcolarii din Grădiniţele cu Program Normal Livezi şi Gura-Văii
Art.2 Asistenţa medicală dentară, pentru preşcolarii şi elevii din unităţile de învăţământ de pe raza
comunei Podari, se va realiza prin medicii dentişti de la Cabinetul de Medicină Dentară din satul Podari.
Art.3 Primarul comunei Podari, prin aparatul de specialitate- Compartimentul activităţi sociale şi
stare civilă, Asistentul medical comunitar, Cabinetele Medici de Familie menţionate şi Şcoala
Gimnazială Podari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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