ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE
pentru modificarea si completarea HCL nr. 13/26.02.2009 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Breaza
Având în vedere expunerea nr.5097/03.04.2009 formulată de dl. Ferăstrăeru Nicolae, Primarul oraşului Breaza;
Ţinând seama de:
- raportul nr.5392/09.04.2009, întocmit de dna Nica Viorica, referent în cadrul Oficiului Resurse Umane;
- raportul nr.5906/22.04.2009, întocmit de dna Sichim Elena, Şef Serviciu Financiar- Contabil;
- raportul Comisiei pentru prognoză…buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat comerţ şi servicii din cadrul
Consiliului Local al oraşului Breaza;
- raportul Comisei pentru administraţie publică locală, juridic… din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;
- avizul nr.5940/22.04.2009, al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
- OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de catre Ministerul Sanatatii
Publice catre autoritatile administratiei publice locale
- Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 aprobate prin HG nr. 56/2009;
- OG nr. 2/2009 privind aprobarea unor masuri economico-financiare si organizatorice pentru desfasurarea activitatii
unitatilor sanitare in cadrul procesului de reforma si operationalizare;
art. 36 alin. (3) lit. “b” raportat la alin. (2) lit. “a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată;
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.I HCL nr. 13/26.02.2009 privind aprobarea organizării şi statului de funcţii al aparatului de specialitate
al Primarului oraşului Breaza se modifica si completeaza, dupa cum urmeaza:
1. La art.1 se introduc doua noi alineate, alin. (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
“(2)Incepand cu luna aprilie 2009 se modifica structura organizatorica a aparatului propriu de specialitate al
Primarului prin infiintarea Compartimentului de asistenta medicala desfasurat in unitatea de invatamant in scopul
indeplinirii atributiilor si competentelor transferate Consiliului Local de catre Ministerului Sanatatii Publice.
(3) Finantarea cheltuielilor de personal pentru categoriile profesionale din asistenta medicala si de medicina dentara
acordata in unitatea de invatamant se suporta de la bugetul bugetul local din sumele transferate de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice.”
2. Anexele I si II ale HCL nr. 13/26.02.2009 se inlocuiesc cu Anexele I si II la prezenta hotarare.
Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală: Instituţiei
Prefectului Prahova, Serviciului Financiar- Contabil şi Oficiului Resurse Umane şi Salarizare.
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