HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești
din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.08.2020,
urmare adresei nr.536 din 13.07.2020 a Unităţii de Asistenţă Medico - Socială
Ștefănești, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr.9281 din 14.07.2020,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Botoşani
nr.10073/29.07.2020 privind propunerea de modificare a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești din subordinea Consiliului
Judeţean Botoşani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe şi al Direcţiei Juridică,
Administraţie Publică Locală nr.10074/29.07.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate,
în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.412/2003
pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă
medico-sociale și art 191 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ,
în temeiul art.173 alin.(1) lit.a) şi lit.f), alin.(2) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăşte:
Art.1 – Se aprobă modificarea art.16 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean nr.191 din 28.11.2019, care va avea următorul cuprins:
„Art.16.
(2) Numirea şi eliberarea din funcție a directorului se face prin dispoziție a președintelui
Consiliului Județean Botoșani.”
Art.2 - Se aprobă modificarea art.34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
nr.191 din 28.11.2019, care va avea următorul cuprins:
„Art.34. (1) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de șeful de
compartiment, se aprobă de conducerea unității și se afișează la loc vizibil sau accesibil pentru
tot personalul.
(2) Ora de începere și ora de terminare a programului zilnic pentru fiecare loc de muncă
și categorie de personal se stabilesc prin regulamentul intern al unității și se comunică
salariaților.
(3) Programul zilnic pe categorii de personal, aprobat de către conducerea unității
sanitare, va fi transmis ordonatorului principal de credite.”

Art.3 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.191 din
28.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Unității de
Asistență Medico - Socială Ștefănești își mențin aplicabilitatea.
Art.4 – Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția Buget-Finanțe şi Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ștefănești.
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