
Privind angajarea doamnei Florea Mîhaela, pe postul de asistent medical 
comunitar, Compartiment de Asistenţă Socială, din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.

>

)

Ing. Mezdrea Viluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava 
Având în vedere:

referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei Tătaru Mire!a, înregistrat sub nr. 
432 din 16.01.2019

procesul verbal cu rezultatul examenului pentru ocuparea postului de asistent medical 
comunitar, Compartiment de Asistenţă Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, din data de 09.01.2019.

Hotărârea consiliului local nr. 94 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea numărului 
maxim de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de ftmcţii din 
aparatul de specialitate al primarului;

Art.12 alin (1) din legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare,

O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale.

H.G. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice

Anexa nr. 2, punctul 3.2, nr. 26 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice

în baza prevederilor art 63, alin. 5, lit. e şi art. 68, alin 1 dîn Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

A rtl. începând cu data de 21 ianuarie 2019 se încadrează doamna Florea Mihaela, pe 
postul de asistent medical comunitar, gradaţia i, Compartiment de Asistenţă Socială, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

Art2. Se acordă un salariu lunar în sumă de 4 139 lei brut.
A rt3 Fişa Postului face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
A rt4. Secretarul comunei şi compartimentul financiar contabil vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii.

PRIMAR

Ing.Viluţ

Poiana Stampei, 21 ianuarie 2019

Nr- fJb

Avizat pentru legalitate, 
p. s. Secretarul comunei 

Tătaru Mirela
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Nn 432 din 16.01.2019

REFERAT

In conformitate cu:
Art.12 alin (1) din legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi 

completările ulterioare.
procesul verbal cu rezultatul examenului pentru ocuparea postului de asistent medical 

comunitar, în cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava din data de 09.01.2019.

Hotărârea consiliului local nr. 94 din 26 octombrie 2018 privind aprobarea numărului 
maxim de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de 
specialitate al primarului;

Având în vedere faptul că d-na Florea Mihaela, a fost declarată admisă la exemenul organizat 
pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar din cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, 
vă rog să analizaţi şi să dispuneţi angajarea d-nei Florea Mihaela.

) întocmit,
p. S. Secretar comună- Tătaru Mirela

mailto:poiana_stampei@valioo.com
http://www.poianastampei.ro
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PRIMAR

Anexa nr.I la Dispoziţia nr. IZ din I I .0 I .2 C  f i

FISA POSTULUI
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE

ASISTENTA SOCIALA

POST: ASISTENT MEDICAL COMUNITAR ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI 
DE ASISTENTA SOCIALA

>

Identificarea postului

1. Denumire: ASISTENT MEDICAL COMUNITAR 
Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice:
D subordonat faţă de: Primar
□ superior pentru: - nu este cazul

b) Relaţii de colaborare şi funcţionale : cu celelalte compartimente ale Primăriei Comunei Poiana 
Stampei;

c) Relaţii de reprezentare: prin dispoziţie a superiorului ierarhic 

) 2. Sfera relaţională externă:

□ cu organizaţii internaţionale: în măsura în care activitatea sa o cere.
□ cu persoane juridice private: în măsura în care activitatea sa o cere.

3. Limite de competenţă:

□ Rezolvă sarcinile conform atribuţiilor stabilite şi a reglementărilor legale;

mailto:poiana_sfattipei@vafaoo.com


f MANAGERIALE) |
ATRIBUŢIILE p o s t u l u i '*

1. f Identifică familiile cu risc medico-social din cadrul comunităţii;
2. 1 Determină nevoile medîco-socîale ale populaţiei cu risc;
3. Culege date despre starea de sănătate a familiiJor din comună;
4. Stimulează acţiuni destinate protejării sănătăţii;
5. Asigură asistenţa medicală în unităţile de învăţământ de pe raza comunei;

6.
Identifică, urmăreşte şi supraveghează medical gravidele cu risc medico-social în 
colaborare cu medicul de familie şî cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, 

| pentru asigurarea în familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-născutufui;
7. [ Efectuează vizite !a domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecţie a 

sănătăţii mamei şî a nou-născutufui;

8.
In cazul unei probleme sociale, ia legătura cu funcţionarii publici din cadrul Serviciului 
public de asistenţă socială şi medicală comunitară din aparatul de specialitate al primarului 
comunei pentru prevenirea abandonului;

9. Supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic;
10. Promovează necesitatea de alăptare şi practicile corecte de nutriţie;

11.
Participă, în echipă, la desfăşurarea diferitelor acţiuni corective, pe teritoriul comunei: 
vaccinări, programe de screenîng populaţîonaf, implementarea programelor naţionale de 
sănătate;

12. Participă !a aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;
13. îndrumă persoanele care au fost contaminate pentru controlul periodic;
14. Semnalează medicului de fam ii ie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu 

ocazia activităţilor în teren;
15. 1  Efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social trataţi la domiciliu şi urmăreşte 

aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;
16. Urmăreşte şi supraveghează în mod activ copiii din evidenţa specială (TBC, HtV/SIDA, 

prematuri, anemici etc.);
17. Identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie şi contribuie la înscrierea 

acestora;
ÎS. Urmăreşte şr supraveghează activ nou-născuţiî ale căror mame nu sunt pe listele medicilor 

de familie;
19. Organizează activităţi de consiliere şi demonstraţii practice pentru diferite categorii 

popufaţîonafe;
20. Se preocupă de identificarea cazurilor de violenţă domestica, a cazurilor de abuz, a 

persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;
21. Efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui ştii de viaţă 

sănătos
22. Creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evafuări referitoare lâ activitatea specifică 

compartimentului său;

23. Depune la depozitul arhivei, pe bază de inventar şi proces-verbal de pred are-primire 
documentele create în  cursuî unui an calendaristic, grupate în dosare, potrivit problematicii 
şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor;

24.

Asigură buna întreţinere a mobilierului, obiectelor şi bunurilor, precum şi buna funcţionare 
a aparaturii electrice, electronice şi informatice date în responsabilitate şi cuprinse în fişa 
de inventar, iar în cazul unor deteriorări sau defecţiuni anunţă cu celeritate şefui serviciului 
administrativ şi de gospodărie comunală sau referentul cu atribuţii în domeniul informatic, 
după caz;

25.
Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să 
cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv 
pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic 
programul informaţional pus la dispoziţia instituţiei.

26. Elaborează proiectele de acte de autoritate şî a altor reglementării specifice autorităţilor 
1 administraţie publice locale pentru domeniul său de activitate;

27. Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în 
1 competenta sa;

23. Participă la şedinţeie Consiliului Local;
29. îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către primarul

comunei.
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PRIMAR

întocmit d e :

Numele şi prenumele: MEZDREA VILU 
Funcţia de conducere - primar
Semnătura______________________
Data în to c m ir i i;

) Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
Numele şi prenumele: FLOREA M1HAELA 
Semnătura
Data ■ e * r

Avizat de:
Numele şi prenumele: TĂTARU MZRELA 
Funcţia publici de conducere -  Pt  Ş, secretarul comunei 
Semnătura______________
Data J l-o l .  M ° !

)

l

mailto:poiana_stampei@yahoo.com
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Nr. 200 din 09.QL2019

Proces verbal privind rezultatul final obţinui la examenul organizat pentru ocuparea postului de 
asistent medical comunitar din cadrul Compartimentuluide Asistenţa Socială al Primăriei Poiana

Stampei

Comisia de examen comunică rezultatul final obţinut la examenul organizat pentru ocuparea 
funcţiei de asistent medical comunitar, din cadrul compartimentului de Asistenţă Socială a Primăriei 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava:

Numele şi prenumele 
candidatului

Punctaj 
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj
final

Rezultatul | 
final

1. FLOREA MIHAELA 88,7 97,66 186,36 ADMIS f

■ Afişat astăzi, 09.01.2019, ora 14,30, la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava.

Secretar comisie,
CHIFORESCU MARCELA

)

mailto:poiana_stampei@vahoo.com
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din aparatul de specialitatea! 

primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2018

Consiliul local al Comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava.

Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8028 din 14.09.2018, prezentată de domnul îng. Mezdrea V ilu ţ- primarul 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, în calitate de Iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care 
propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2018;
- raportul nr. 8029 din 14.09.2018, al compartimentului de specialitate al primarului, comunei Poiana 

Stampei;
- Adresa Instituţiei Prefectului nr. 8898/02.05.2018 privind numărul maxim de posturi aferente anului 
2018.
- HCL nr. 6 din 31.01.2018 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu 
handicap grav (Gr. I) pentru anul 2018, în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava;
- Dispoziţia nr. 157/13.10.2018 privind numirea în funcţia publică de execuţie, consilier juridic, grad 
profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic, din cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, a doamnei Tătaru Mirela.
- Dispoziţia nr. 201/19.12.2017 privind completarea normei de lucru de la Vi la normă întreagă, a 
doamnei Vasiluţ Luci ca Adriana, personal contractual în funcţia de execuţie, bibliotecar S, gradaţia 5, 
începând cu data de 21. î 2.2017.
- Dispoziţia nr. 52 din 15.05.2018 privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Vasiluţ Doina 
Maria, consilier superior la Primăria comunei Poiana Stampei.

Ţinând cont d e :
- raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
înregistrat subnr. 9111 din 22.10.2018;
- raportul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr. 9110 din 22.10.2018;

In conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
63/2010 pentru modificarea şl completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi completată ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 -  
Codul Muncii, republicată, modificată şi completată ulterior;

Văzând că nu sunt încălcate prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

mailto:poiana_stampej@vahoo.com
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI
Având în vedere; prevederile art.3 al in. 2 precum şi ale cap. IX din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
în temeiul prevederilor art. 36 alin.l şi 2 lit. a), alin.3 litera b, art.45 alin 1 şi art. 115 litera „b„ 

din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

A r t  1 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

A r t  2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 72 din 
30.06.2017, se abrogă.

Art. 3 Primarul comunei Poiana Stampei, prin compartimentul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar secretarul comunei o va aduce la cunoştinţa publică şi a 
celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului-Judeţuî Suceava, în termenul prevăzut de lege, 
pentru control şi legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZĂ, 
P. S. Secretarul comunei 

TĂTARU MIRELAi

Poiana Stampei, 26 octombrie 2018 
Nr. %
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C O M U N A  r o i  AN A STA M PA I 
C O D  F IS C A L  5021250 Anexă nr. I la 1ICL nr. ^  dili 20.10,2018

ORGANIGRAMA
APROBA IA DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA POIANA STAMPEI
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