ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IA$I
Iellfax , 0232-325100 cod postal 707450

DISPOZI

TI

E

Nr.25o

privind masuri pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare organizate la nivelul
din 10 si 23 noiembrie 2019
llasi, cu ocazia
comunel

-

Primarul comunei Sine$tijudelul lasi,

asistenlei medicale, pe timpul desfasurarii alegerilor prezidentiale
din 10 si 23 noiembrie 2019 pe teritoriul comunei Sineqtijudetul lafi;
Avand in vedere adiesa Directiei de Sanatate Publica lasi nr.25922105.11.2019 inregistrata la Primaria comunei
Sinesti sub nr,61 1 1/06.1 1 .2019,
- Vlzdnd si Drevederile:
- Legil nr.370l2OO4 - pentru alegerea Pre$edintelui Romaniei,
- H.G:R. nr,631/2019 - privind st;bilirea mdsurilor pentru buna organizare pi desfdqurare a alegerilor pentru Pre$edintele
Romaniei din anul 2019;
- O.U.G. nr.162/2008 - privind transferul ansamblului de atribulii $i competenle exercitate de Ministerul SanAtdtii Publice cdtre
autoritdlile administra[iei publice locale;
In baza atribuliilor prevzute de art.155 alin.(1) lit.a) cu trimitere la alin.2 lit,b) $i in temeiul art.196 alin l
coroborat cu art,115 alin.1 lit. b) din O,U.G.nr.5712019,
In vederea asigurArii mdsurilor de prim ajutor $i a

DISPUNE:
Art. 1. -Se incredinteaza doamnei Loghin Mihaela asistent medical comunitar ,exercitarea temporard

a responsabilitdtii privind asigurarea de servicii de asistenlA medicala de urgenld in limita competenlelor profesionale legale, pe
1O si 23 noiembrie 2019 pe teritoriul comunei Sine$tijudelul la$i.

timpui desfasurarii alegerilor prezidentiale din
Art.

2.

Prestatia suptimentarA prevzuta la art.1 efectuat[in afara duratei normale a timpului de munce
in urmltoarele 60 de zile calendaristice dupA efectuafea

s6ptAmAnal, ori in zilele de repaos va fi compensatd prin ore libere platite

acesteta.

Art. 3. Viceprimarul comunei va urmari modul de aplicare a prevederilor prezentei dispozilii

Art,4.

Secretarul comunei va asigura publicitatea $iva comunica prezenta dispozifie'

.
.
.

-persoanei desemnate a art.1 spre stiinta $i conformare

-responsabilulu cu pagina de nternet a prlmEriel locale

lnstitutiei

Prefectului judetului Iasi, pentru controlul Legalitatil

PRIMAR,
Petru Holicov
Contrasemnat conf o(m at1.243
alin. (1), lit.a) din O.U.G.R.
nr.5712019

SECRETAR
GENERAL,

Nr.

250
Data: 06 noiembrie 2019

