
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
pentru modificarea anexei nr.2 la hotararea nr.43/31 mai 2018 privind aprobarea organigramei, 

statului de functii  si normativului de personal ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

 - art.36 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.b) din din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - art.15 lit.a) din H.G.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.U.G.nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul 

Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale ; 

 - Legea nr.153/2007 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 - art.6 din Ordinul 1224/2010 privind aprobarea  normativelor de personal pentru asistenta medicala 

spitaliceasta, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului sanatatii publice 

nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.; 

  

 Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul de specialitate intocmit 

de catre Oficiul Resurse Umane aprobarea organigramei, statului de functii  si normativului de personal ale  

Spitalului orasenesc Valenii de Munte si  raportul comisiei juridice si de disciplina, munca si protectie 

sociala; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.I. Se aproba  modificarea pozitiei nr.161 din anexa nr.2 la hotararea nr. 43/31 mai 2018 privind 

aprobarea organigramei, statului de functii  si normativul de personal ale  Spitalului orasenesc Valenii de 

Munte, ce va avea urmatorul cuprins :  

 «  161.Medic specialist, gradatia 4, specialitatea medicina de laborator, nivel studii superioare, 

cuantum post 1, salariul de baza 11.787 lei .» 

Art.II. Restul reglementarilor din hotararea nr.43/31 mai 2018, raman neschimbate. 

Art.III. Hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2018. 

 Art.IV. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Spitalul  orasenesc al orasului Valenii de Munte. 

 Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul 

institutiei. 

 Comunicarea, afisarea si publicarea  se vor face de catre Biroul administratie publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Oprea Daniel 

    

                                     

         CONTRASEMNEAZA: 

                   SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

 

 

VALENII DE MUNTE  31  octombrie 2018 

NR. 107 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

PRIMAR 

NR.___________/_____________ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr. 43/31.05.2018   

privind aprobarea organigramei, statului de functii si normativului 

 de personal ale Spitalului Orasenesc Valenii de Munte  

 

 

 

 

 Avand in vedere prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul 

Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

caruia autoritatea administratiei publice locale, aproba statele de functii ale unitatilor sanitare subordonate, cu 

incadrarea in normativele de personal si in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, coroborat cu prevederile 

art.36 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare si luand in considerare adresa Spitalului Orasenesc Valenii de Munte 

nr.5018/02.10.2018, am initiat proiectul de hotarare privind transformarea postului de medic rezident anul IV 

– specialitatea medicina de laborator, in medic specialist medicina de laborator, din cadrul Laboratorului de 

analize medicale. 

 Fata de considerentele enumerate mai sus propun spre aprobarea Consiliului Local al orasului Valenii 

de Munte prezentul proiect de hotarare. 

 

 

 

 

  

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

COMP. RESURSE UMANE 

NR.___________/_____________ 

 

 

RAPORT  

privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr. 43/31.05.2018   

privind aprobarea organigramei, statului de functii si normativului 

 de personal ale Spitalului Orasenesc Valenii de Munte  

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre 

autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, conform caruia autoritatea 

administratiei publice locale, aproba statele de functii ale unitatilor sanitare subordonate, cu incadrarea in 

normativele de personal si in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat; 

 Tinand cont de adresa Spitalului Orasenesc Valenii de Munte nr.5018/02.10.2018 inregistrata la 

institutia noastra cu nr. 68624/02.10.2018, va rugam sa aprobati transformarea postului de medic rezident 

anul IV – specialitatea medicina de laborator, in medic specialist medicina de laborator, din cadrul 

Laboratorului de analize medicale, pozitia nr.161 din statul de functii. 

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia ,,Consiliul local aproba, 

in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de 

specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si 

statul de functii ale regiilor autonome de interes local” 

 Avand in vedere cele relatate, propun spre aprobarea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte 

prezentul proiect de hotarare. 

 

 

 

 

  

 

        Comp. R.U., 

                        Coman Mihaela 

 


