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    HOTĂRÂREA       Nr.  99                                                                Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind  aprobarea  Statului de funcții  și  a organigramei  Spitalului  Municipal Săcele  

 
Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 
Analizând adresa nr. 407/18.04.2018 a Spitalului Municipal Săcele, înregistrată la Primăria    

Municipiului Săcele sub nr. 17204/19.04.2018, prin care se solicită  aprobarea statului de funcții și organigramei,  
în conformitate cu structura aprobată de Ministerul Sănătății nr.XIA/114101/SP/3610/13.04.2018, cu respectarea 
legislației specifice în domeniul sanitar. Numarul de posturi a fost calculat, conform Ordinului Ministerului 
Sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea 
normativelor de personal, la nivelul minim necesar pentru desfășurarea activității medicale continue, atât în regim 
de gardă pentru medici, cât și în regim de trei ture pentru personalul mediu sanitar și auxiliar sanitar. Pentru 
activitatea medicală din ambulatoriul integrat de specialitate și pentru activitatea din spitalizarea de zi normarea 
respectă minimul necesar desfășurării activității în regim normal de două ture; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 17240 / 19.04.2018 al Compartimentului Resurse Umane şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 
         Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordinului Ministrului Sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu 
modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii de 
Consiliul Local  nr.171/24.08.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalului 
Municipal Săcele; 
             În temeiul art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3; art. 39 alin. (1); 45 alin.(1); art. 
115 alin. (1) lit. b)  şi  art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

     Art.1. Se aproba  Statul de funcții și organigrama  Spitalului Municipal Săcele, conform Anexei  care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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            Art.2.  Odată cu adoptarea prezentei hotărâri,  orice   prevedere contrară de abrogă. 

 

Art.3  Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate și Managerul Spitalului Municipal 
Săcele, răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNAT 
               CONSILIER   LOCAL                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
       COPOȚ GEORGE ROBERT                                                             CJ. ZAMFIR GETA   
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   0 împotrivă,  0 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Compartimentul Resurse Umane 
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