ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
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.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. Hotararea intra in vigoare de la data de 01.06.2018.
Art.3. 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,
Iorga Gabriela

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE 31.05.2018
NR.________.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMARIA
PRIMAR
NR.___________/_____________

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea structurii organizatorice
a Spitalului Orasenesc Valenii de Munte

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritatile
administratiei publice locale care au desfasurat faze – pilot, precum si a listei unitatilor sanitare publice cu
paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si
la Primaria Municipiului Bucuresti si a listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera
managementul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria
Municipiului Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.U.G. nr.48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in
vederea descentralizarii;
- 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;
- Ordinul Ministerului Sanatatii nr.539/2011 privind clasificarea Spitalului Orasenesc Valenii de
Munte;
Ca urmare a notei de fundamentare nr.1321/02.03.2018, inaintata de Spitalul Orasenesc Valenii de
Munte, privind propunerea de modificare a structurii organizatorice;
Tinand cont de Avizul Ministerului Sanatatii nr. XI/A/13833/SP/4706/2.05.2018;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.3 si art 45 alin.(1) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun
spre aprobarea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte structura organizatorica a Spitalului orasenesc
Valenii de Munte

PRIMAR,
Florin Constantin

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMARIA
COMP. RESURSE UMANE
NR.___________/_____________

RAPORT
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;
- 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 adresa Ministerului Sanatatii nr. XI/A/13833/SP/4706/2.05.2018 prin care avizeaza
structura organizatorica a Spitalului Orasenesc Valenii de Munte;
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

