ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRAREA NR. 85/2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al
Compartimentului „Personal medical din instituțiile de învățământ”
aflat în subordinea Consiliului local al orașului Covasna
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.05.2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor juridice şi pentru adiministraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, şi învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, sport
şi tineret, precum si avizul de legalitate dat de secretarul general al orasului.
În conformitate cu prevederile:
- Ordinului nr.438/4629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a
preșcolarilor,elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din
instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a
colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;
- HCL nr.136/2021 cu privire la aprobarea organigramei și statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificările
ulterioare;
- Pct. 72, din Cap. I, din Codul controlului intern managerial al entităţilor
publice, aprobat prin O.S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018;
În baza art.129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. a), alin. (7) lit.a) și
c), art.139 alin.(1) coroborat cu art. 5 pct. 33 lit. ee) , art.140 alin. (1), art.196
alin.(1) lit.a), art.243 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgentă nr.57 din 3 iulie
2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare al
Compartimentului „Personal medical din instituțiile de învățământ” aflat în

subordinea Consiliului local al orașului Covasna, conform anexei la prezenta
hotărâre din care face parte integrantă.
Art.2- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Compartimentul
„Personal medical din instituțiile de învățământ”.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FERENCZ BOTOND

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
VASILICA ENEA

