CONSILIUL LOCAL AL OR{$ULUI

TARG

U LAPUS

,

o /,:.":'

HoTARAREA Nr.w ij0ts

privind aprobarea organigramei ti statului de funclii ale
Spitalului ordtenesc Tg. Laput
Consiliul local al orasului T6rgu Lapu9, irrtrulit in sedinta sa ordinara dir data de 26 04 2018;
in baza proiectului de hotarare initiat de catre dl primar al oragului Targu Lapuf Mitru Lele;
AvAnd in vedere:
- Expunerea de notjve a managerului Spitalului orelenesc Targu Lapui' priviDd propunerea de
nodificare a statului de fuDclii ti a organigranrei Spitalului orAsenesc Targu I-epuS;
in temeiul Prevederilor:
-Legiinr.95/2006priviDdreformaindomeniulsandtalii,cumodiicerilegicompleterileultcrioare:
- H.a.L. -.50/20i0 privird lrecerea il1 subordinea Consiliului Iocal al oraqului Tg Ldput a
managemeniului asistenfei nedicale acordate Spilalului orelenesc Tg Laput;
_ ordinului nr.l7?8/2006 privind aprobarea nonnalivelor de personal. cu modificarile li completerile
ultefloare;
- Ordinului N.122412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala
spitaliceascd. precum ti penfru modificarea;i completarea odinului ministrului senalafi nr.l77812006
personal:
-privind aprobarea normativelor de privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice' cu
- Legii cadru nr.l53/2017
modifi cdrile si completarile ulterioare:
' I'I.G. nr'.:197l2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i desli$urare a concul.sului li a
eaamenului pentru ocupa;ea posturilor vacante Si temporar 'lacante. precum ti sithilirea criteriilor de
evaluare a p;rformantelor profesionale individuale la promovare pin examen a persona;r6i contracgal din
sislemulsanitar:
- Ordinul nr. i 470120 | I pentru apfobarea critei ilor priv ind angaj area $i promovareain funclii gmdesi
treDte Drofesioiale a personalului contractual din unitdlile sanitare publice din sectorul !anitar;
'
- incadrarea il1bugetul aprobat Spilalului orasenesc Tg. Ldpui la titlul: Cheltuielide personal;
in temeiul prevederilor Legii nr'52/2003 privird lmnsparenla decizionala in administratia publicd;
Avand in vedere avizul secretarului oragului li al conisiilor de specialitate:
in baza prevederilor art. 16 alnr'(l). alin(2) lit."a". alin(3) lit..b"' alin.(6). lit.a"pcr'3 precum li
art.45 alin.(1) ain Legea nr.2l512001 a administra[iei p'blice locale. republicatd, cu modificdrile Si
completirile ulterioare,

HOTARA$TE:
Se aproba organigrama;i stalul de functii ale Spitalului oraFnesc Tergu Ldpul. conform
anexelor nr.I $i 2 care fac pafte iitegante din prczenla hotarare.
- Managerul Spitalului ora$enesc Tdrgu Ldpu; va asigura executarea prevederilor prezentei
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- Cu data adop€riiprezentei, se abroga H C
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L nr.l06/2017

Prezenta se conlunicd:

-

Biroului administraliei publice localel
Primarului oraiului Tg Liput;
Managerului Spitalului orasenesc Tg LiPu$;
Compartimentului resurse umane, salarizare, personal:
InstitlrtieiPrelectului iudefulMaranures.
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CONTRASEMNEAZA
SECRETAR OR{S.
ir,Neculina CHIRA

