CONSILIUL JUDETEAN ARGES

HOTARARE
privind infiintarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizand Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean
precum şi Raportul nr. 2337/ 21.02.2014 al al Biroului Strategii Sinteze Socio
Economice Sănătate;
Avand in vedere:
Art.2, alin. (1) si alin. (3) din H.G.412/2003, pentru aprobarea Normelor
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale;
HG nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii
acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul
din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara
activitati de asistenta medicala comunitara;
Art. 172 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1778/2006 privind normativele de personal;
Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice;
Avizul nr. XI/A/9924/EN/1387/17.02.2014 a Ministerului Sănătății pentru
înființarea unității de asistență medico - socială în comuna Domnești.
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K5;
Avizul secretarului judeţului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,

HOTARASTE :

ART.1. Incepand cu data de 1 martie 2014, se infiinteaza, in subordinea
Consiliului Judetean Arges, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Domnesti, cu
un numar de 38 de paturi, cu sediul in comuna Domnesti, judetul Arges,
institutie publica specializata, cu personalitate juridica, finantata din venituri
proprii, care-si desfasoara activitatea in spatiile identificate conform planului
anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare .

ART.2. Se aproba organigrama si statul de functii ale Unitatii de Asistenta
Medico-Sociale Domnesti, conform anexelor 2 si 3 parte integranta din prezenta
hotarare.
ART.3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Unitatii de
Asistenta Medico-Sociale Domnesti, conform anexei 4 parte integranta din
prezenta hotarare.
ART.4. Se aproba numirea domnului Iacob Nicolae in functia de director
interimar al Unitatii de Asistenta Medico-Sociale Domnesti, pana la ocuparea
functiei prin concurs.
ART.5.(1).Bugetul de venituri si cheltuieli va fi aprobat prin hotararea
Consiliului Judetean Arges.
(2).Veniturile proprii ale unitatii de asistenta medico – sociala se
constituie din :
• Sume alocate de la Ministerul Sanatatii pentru finantarea cheltuielilor de
personal aferente medicilor si personalului medical, precum si a
cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare.
• Sume alocate din bugetul consiliului judetean pentru finantarea
cheltuielilor de personal, altul decat cel medical si a cheltuielilor
materiale.
• Contributii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate
sau
sustinatorilor legali ai acestora, aprobate in conditiile legii de consiliul
judetean.
• Donatii, sponsorizari si alte venituri .
ART.6. Beneficiarii serviciilor acordate in unitatea de asistenta medico – sociala
sunt persoane cu afectiuni cronice care necesita permanent sau temporar
supraveghere, asistare, ingrijire, tratament si care, din cauza unor motive de
natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure
nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru
integrarea sociala.
ART.7. Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Judetean nr.28 din 27.02.2012 .
ART.8.Directia Economica si Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Arges vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART.9. Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
Institutiei Prefectului judetului Arges;

Directiei Economice;
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges.
Ministerului Sanatatii ;
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ;
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice.
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