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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

PRIVIND MODIFICAREA ȘI APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE 

PERSONAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE PENTRU ANUL 2020 

 

 

INIȚIATOR – TOMUȚA DANIEL SORIN, PRIMARUL ORAȘULUI SÂNTANA 

AVÂND ÎN VEDERE: 

- Motivarea domnului primar, Tomuța Daniel Sorin, nr.22169/18.12.2020; 

- Raportul de specialitate al doamnei Nistor Monica, compartiment Resurse Umane din cadrul 

Primăriei orașului Sântana, nr.22167/18.12.2020; 

- -   Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din 

cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea 

Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă 

determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 si 

art. 27 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, art.1 din Hotărârea Guvernului  nr.553/2020 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, art. 4, alin. 4 litera 

f) din Masuri ale Ordinului nr. 5.487 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Ordinul nr. 761 

din 31 iulie 2012 privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia 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, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, precum şi pentru abrogarea 

anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa 

medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

- -  Adresa nr. 3489/05.05.2020 a Institutiei Prefectului Judetul Arad privind stabilirea 

numarului maxim de posturi pentru unitatile administrative-teritoriale din judetul Arad, 

pentru anul 2020 

- Prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- În temeiul art. 196, alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

PROPUNE: 

  

Art. 1 Infiintarea unui cabinet medical scolar, pentru unitatea de  invatamant Scoala Gimnaziala din 

Santana  compus un post de medic medicina generala si a unui  post de asistent medical generalist  

 

Art. 2  1 post asistent medical generalist pe perioada starii de alerta pentru unitatea de  invatamant 

Scoala Gimnaziala din Santana si Caporal Alexa 

 



Art. 3 infiintarea a 8 posturi la Compartiment Programe Europene, posturi pe perioada determinata 

pe perioada de implementarea proiectelor cu finantare europeana aflate in derulare 

 

 

 

 

                                                                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

             INIȚIATOR,                                                                                SECRETAR GENERAL 

TOMUȚA DANIEL SORIN                                                                            SAS VIORICA 



 
 

                                 

 


