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Nr. 45 / 18.06.2021 
PROIECT DE 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   _____________. 
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. 
Din      . 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .      .            , cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri prezenţi.      
 

Iniţiator, 
   …………………….………………………… 
 

PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL  

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

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 6979/ 18.06.2021 

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

Dl. Costrăş Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1 ), alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, îmi 
exprim iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre privind înființarea unui cabinet medical școlar pentru 
unitățile de învățământ din U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău”, astfel: 

Şcoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura unitate cu personalitate juridică împreună cu cele două 
structuri, Scoala Gimnazială nr. 2 Măgura și Grădinița cu program normal Crihan este situată în vecinătatea 
municipiului Bacău, distanța până la școala cu personalitate juridică fiind de 3 -5 km. 
 Scoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura are o colaborare foarte bună cu UAT Comuna Măgura 
precum și cu Consiliul Local al comunei Măgura dovadă fiind activitățile comune desfășurate în beneficiul 
elevilor, părinților și al tuturor locuitorilor comunei Măgura. În ultimii cinci ani s-au îmbunătățit vizibil mijloacele de 
învățământ din dotarea școlii dar și condițiile de lucru din aceasta prin fonduri extrabugetare în valoare de 
120.000 lei. Astfel prin această implicare comună școală - elevi – părinți – autoritate locală, abandonul școlar 
este zero, iar absenteismul este foarte scăzut. 

Conform legislației în vigoare avem obligativitatea de a înființa cabinet medical școlar. 
Având în vedere că la Şcoala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura, unitate cu personalitate juridică, are un 

număr de 65 preșcolari și 272 scolari, este nevoie de: 
-  1 post de medic cu ½ normă; 
- 1 post de asistent medical cu normă întreagă; 
- 1 post de asistent medical cu ½ normă. 
 
 

 Având în vedere cele mai sus prezentate, înaintez spre dezbatere ”Proiect de hotărâre privind înființarea 
unui cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău”. 

 

 

Primar, 
Costras  Iordache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA MAGURA 
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Nr.  6980/ 18.06.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Pentru PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile 

de învățământ din U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău 
 
 
 

 
Având  în vedere: ”PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar 

pentru unitățile de învățământ din U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău”  
Văzând: 

a) 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. 

În temeiurile juridice ale prevederilor: 
1. art. 83 alin. (1) și (2) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare:    ” Art. 83. - (1) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din unităţile şcolare de stat şi particulare 
autorizate/acreditate beneficiază de asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită, în cabinete 
medicale, psihologice şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat. 
(2) La începutul fiecărui an şcolar se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor, pe baza unei 

metodologii comune elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Sănătăţii. (”; 
2. 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:  

” Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale concomitent cu 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare exercitării acestora. 

Art. 2. - (1) Ansamblul atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 1 sunt următoarele:  
a) asistenţa medicală comunitară; 
b)  asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ;”; 

(2) Atribuţiile şi competenţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se transferă consiliilor locale, iar cele 
prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se transferă consiliilor locale sau judeţene, după caz. 

Art. 3. - (1) În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi 
competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c) se vor asigura transferuri de la bugetul de stat către bugetele 
locale, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 

 
(2) Sumele care se asigură prin transfer pentru exercitarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) 
lit. a) şi c) se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii, repartizate pe 
judeţe şi municipiul Bucureşti. Repartizarea pe unităţi administrativ - teritorialeîn care funcţionează instituţiile 
respective se face de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau de către 
autorităţile/instituţiile de sănătate publică naţionale. 

 
(3) În vederea exercitării de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute 
la art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), sumele necesare se asigură în baza unui contract încheiat de către acestea cu 
direcţiile de sănătate publică, în condiţiile legii. 
(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în limita bugetului aprobat, autorităţile administraţiei publice locale 
pot asigura/suplimenta sumele necesare exercitării atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), 
prin sume alocate de la bugetul local cu această destinaţie. (alineat introdus prin art. VI din O.U.G. nr. 8/2018, în 
vigoare de la 1 martie 2018)  



(4) Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de 
stat şi a bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2010. 

... 
Art. 12. - (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada 

în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi 
şcoli. 
(2) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli, 
precum şi aparatura medicală din cadrul acestora se preiau de către autorităţile administraţiei publice locale, în 
condiţiile legii. 

 
(3) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală 
prevăzută la alin. (1) se poate realiza prin medicii de familie şi medicii dentişti din localităţile respective sau din 
localităţile apropiate. 

 
Art. 13. - (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară din cabinetele medicale prevăzute la art. 12 se asigură 
de următoarele categorii profesionale: medici şi medici dentişti cu drept de liberă practică şi asistenţi medicali. 
(2) Categoriile profesionale prevăzute la alin. (1) sunt încadrate cu contract individual de muncă, în conformitate 
cu dispoziţiile legale în vigoare. 

 
(3) Medicii de familie, medicii dentişti şi asistenţii medicali care asigură asistenţa medicală şi de medicină 
dentară în unităţile de învăţământ, conform art. 12 alin. (3), pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe 
timp parţial, încheiat cu reprezentantul autorităţii locale unde îşi desfăşoară activitatea. 

 
3. 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:  

”Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ 
    Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ se realizează după cum urmează: 
    I. Grădiniţe:  
a) grădiniţe cu program normal (8,00 - 12,00) - 100 de preşcolari (5 grupe):  
• 1/2 normă post asistent medical; 
• 1/4 normă post medic;  
    II. Şcoli:  
a) şcolile cu mai puţin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical; 
b) şcolile cu 101 - 999 de elevi - o normă post asistent medical; 
c) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură); 
d) şcolile cu mai puţin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic; 
e) şcolile cu 301 - 999 de elevi - 1/2 normă post medic; 
f) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic; 
g) şcoli cu 1.000 - 1.500 de elevi:  
- o normă post medic dentist; 
- o normă post asistentă medicală de medicină dentară.  

 
4. Anexa nr. 4 și anexa nr. 5  din Ordinul nr. 653/ 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, 

elevilor şi studenţilor. 
 

Fata de cele relatate mai sus propun ca in sedinta Consiliului local sa se analizeze prezentul proiect de 
hotarare, și adoptarea în forma prezentată. 

 
Secretarul general  

al comunei,                                                              
Elena Irina Apetroaei  

 
 


