
 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
 privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de personal  si 

Regulamentului de organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

 - art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit.c) din O.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 - 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.; 

 - H.C.L. nr.42/31.05.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului orasenesc 

Valenii de Munte; 

 

 Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte, raportul de specialitate 

intocmit de catre Oficiul Resurse Umane aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de 

personal si Regulamentului de organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte si  

raportul comisiei juridice si de disciplina, munca si protectie sociala; 

 

 In temeiul art.139 din O.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

 

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

 

 Art.1. Aproba organigrama, statul de functii  si normativul de personal ale  Spitalului orasenesc 

Valenii de Munte conform anexelor nr.1, 2 si nr.3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art.2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului orasenesc Valenii de 

Munte, conform anexei nr.4 ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Hotararea intra in vigoare de la data de 01.08.2019. 

Art.4. Orice alta prevedere contrara prezentei, se abroga. 

 Art.5. 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, 

Calinoiu Dragos 

    

                                    

         CONTRASEMNEAZA: 

                   SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

VALENII DE MUNTE 25 iulie 2019 

NR. 128 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

COMP. RESURSE UMANE 

NR.___________/_____________ 

 

RAPORT  

privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului 

 de personal si Regulamentului de Organizare si Functionare 

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; 

- art.6 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru 

asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii 

publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, numarul de posturi, pe categorii de personal, 

inte limita minima si maxima, se stabileste de managerul fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica, 

potrivit structurilor medicale aprobate, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate ca limita maxima prin 

bugetul anual de venituri si cheltuieli;  

Tinand cont de raportul nr.4357/15.07.2019, privind aprobarea organigramei, statului de functii, 

normativului de personal si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Spitalului Orasenesc Valenii de 

Munte, intocmit de managerul spitalului, se propun urmatoarele modificari in organigrama si statul de functii, 

respectiv: 

- se modifica numarul de posturi, 278, aprobat in statul de functii prin H.C.L. nr.43/31.05.2018, la 279, 

propunandu-se infiintarea unui post de asistent medical in cadrul Laboratorului de Radiologie si imagistica 

medicala, care sa deserveasca Dispensarul TBC atat pentru radiografii, cat si pentru osteodensimetrii;  

- se redenumeste Compartimentul Statistica medicala  in Compartiment Evaluare si statistica medicala; 

- se redenumeste Compartimentul Bloc alimentar in Compartiment Dietetica Bloc alimentar preparare 

hrana; 

Ca urmare a modificarilor si completarilor efectuate la structura organizatorica a Spitalului Orasenesc 

Valenii de Munte, aprobate prin HCL nr.42/31.05.2018, modificarea denumirii si a atributiilor Compartimentului 

de prevenire si control a infectiilor nozocomiale in Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei 

medicale, infiintarea Biroului de Management al calitatii serviciilor medicale cu atributiile sale specifice, 

modificarea si completarea atributiilor Consiliului Etic, introducerea atributiilor generale si specifice ale 

serviciilor tehnico-administrative, a functiilor de psiholog, asistent dietetician, kinetoterapeut, a infiintarii 

comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii controlului managerial intern, 

comisiei de coordonare a procesului de evaluare in vederea acreditarii ciclul II in anul 2020, se propune 

aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare ale Spitalului Orasenesc Valenii de Munte; 

 In conformitate cu prevederile art.129 alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

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 

         



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII  DE MUNTE 

PRIMARIA 

PRIMAR 

NR.___________/_____________ 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a organigramei, statului de functii, normativului 

de personal si Regulamentului de Organizare si Functionare 

ale Spitalului Orasenesc Valenii de Munte 

 

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinde 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, prin 

structura cu atributii, 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.129 

alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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”, am initiat proiectul de 

hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de personal si 

Regulamentului de Organizare si Functionare ale Spitalului Orasenesc Valenii de Munte. 

 Avand in vedere cele mentionate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al orasului 

Valenii de Munte prezentul proiect de hotarare. 

 

 

  

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 


