
 

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACAU 
COMUNA MĂGURA 
CONSILIUL LOCAL 

E – mail: contact@primaria-magura.ro  
Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax –0234-212.406 Fax: 0234-212.623 

 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din  
U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău 

  

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   24.06.2021. 
Văzând: 
a) Referatul de aprobare nr. 6979/ 18.06.2021 a d-lui Iordache Costrăş - Primarului Comunei  

Măgura, judetul Bacău; 
b) raportul Secretarului general al Comunei – d-na Elena Irina Apetroaei, înregistrat sub nr.  6980/  

18.06.2021; 
c) adresa nr. 945/ 18.06.2021 a Şcolii Gimnaziale ,,Emil Brăescu” Măgura unitate cu personalitate 

juridică, inregistrată la UAT Comuna Măgura  sub nr.  6963/ 18.06.2021, prin care se trasnmite situația 
preșcolarilor și școlarilor pentru organizarea cabinetului medical școlar. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. a) din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
b) art. 83 alin. (1) și (2) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
c) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 3, art. 12, și art. 13 din OUG nr. 162/ 2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) Ordinul nr. 5298/ 1668/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate 
a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea 
asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, în principal Anexa 4, pct. I, a și II; 

e) Anexa nr. 4 și anexa nr. 5  din Ordinul nr. 653/ 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, 
elevilor şi studenţilor. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 alin. (1), 

art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul 
Administrativ 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. - Se aprobă înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T 
COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău, la Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura, cu următoarele posturi: 

- 1 post de medic cu ½ normă; 
- 1 post de asistent medical principal cu normă întreagă; 
- 1 post de asistent medical principal cu ½ normă. 
Art.2. - Primarul Comunei Măgura împreună cu aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Măgura, în 

termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Măgura, judeţul Bacău, Directorului Şcoala Gimnazială ,,Emil 
Brăescu” MĂGURA, Inspectoratului Judetean Scolar Bacau și Instituţiei Prefectului județului Bacău şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-
magura.ro.  

 

 

 
Nr. 43 
Din  24.06.2021 
Nr. de consilieri prezenţi _14___ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 24.06.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__13_, voturi „abţineri” _1__, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de __14__ consilieri 
prezenţi.   

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

 
VLAD ȘTEFAN TRĂISTARU  



 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL MĂGURA  
NR. 43/2021 1  

Nr. 
crt.  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  
Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 
procedura  

0  1  2  3  
1  Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate       

  simplă  ■absolută   calificată2 
24.06.2021   

2  Comunicarea către primar2) 25.06.2021   
3  Comunicarea către prefectul judeţului3) 25.06.2021   

4  Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 25.06.2021   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 4) +5) 

25.06.2021   

6  Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz 

25.06.2021   

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 
sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate 
în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două 
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor . . . cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează." 

1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.  

 
 

 

 

  
 


