ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc Valenii de Munte
Având în vedere prevederile legale cuprinse în:
- art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
republicata, cu modificările si completarile ulterioare ;
- H.G.nr.529/2010 pentru aprobarea Managementului asistentei medicale la autoritatile
administratiei publice locale, care au desfasurat faze pilot;
- art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.3 si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Avizul Ministerului Sanatatii – Directia Management si Structuri Unitati Sanitare
nr.XI/A/13833/SP/4706/02.05.2018;
Vazand:
- expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte;
- raportul întocmit de către Oficiul resurse umane;
- raportul Comisiei pentru activitati social – culturale, culte, invatamant, sanatate si familie,
protectie copii, tineret si sport;
În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aproba structura organizatorica a Spitalului Orasenesc Valenii de Munte,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare,
Art.2. Hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 01 iunie 2018, data de cand
hotararea nr.64/2014 isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează: Spitalul Orasenesc al orasului Valenii de
Munte.
Hotărârea se va afişa la sediul Primăriei oraşului Vălenii de Munte, se va publica pe site-ul
instituţiei şi se va comunica celor interesaţi, de către Biroul administraţie publică locală.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iorga Gabriela
CONTRASEMNEAZA,
Secretar – Onoiu Elena - Adina
VALENII DE MUNTE, 31 mai 2018
NR.________.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA
HOTARAREA NR.______/_________

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI ORASENESC
VALENII DE MUNTE

- Sectia medicina interna
50 paturi
din care :
- compartiment boli cronice
10 paturi
- Compartiment chirurgie generala
10 paturi
din care :
- chirurgie vasculara
2 paturi
- Compartiment ATI
5 paturi
- Sectia pediatrie
25 paturi
- Compartiment neonatologie
5 paturi
- Compartiment obstetrica – ginecologie
8 paturi
- Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie
17 paturi
- Camera de garda
TOTAL :
- Spitalizare zi

120 paturi
12 paturi

- Farmacie
- Bloc operator
- Unitate transfuzie sanguina (UTS)
- Sterilizare
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
- Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)
- Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale
- Compartiment evaluare si statistica medicala
- Cabinet planificare familiala
- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
- Dispensar T.B.C. – str.Nicolae Iorga, nr.10 Valenii de Munte
Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete in specialitatile :
-

medicina interna/cardiologie
psihiatrie
pediatrie
obstetrica – ginecologie
chirurgie generala/chirurgie vasculara
dermatovenerologie

-

ORL
pneumologie
recuperare, medicina fizica si balneologie
gastroenterologie
Compartiment explorari functionale (deserveste si paturile)

-

Aparat functional

Laboratoarele si compartimente de investigatii si tratament, deservesc atat paturile cat si
ambulatoriul.

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

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea organigramei, statului de functii si normativului
de personal 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.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”, am initiat proiectul de hotarare privind aprobarea
organigramei, statului de functii si normativului de personal 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

ROMANIA
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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

