CUNSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPU$

HoTARAREA N".*Q nofi

plivind aprobarea organigramei $i statului de funclii la
Spitalul ord;enesc Tg.Lapuf

local al oragului Targu Ldpu!, inrrunit in ;edinla sa din data de 27.09.2018;
de hotadre iniliat de catre primarul oragului Targu Ldpu$ dl.Mitru Lege:

^Consiliul
proiectuiui

In baza
Avand in vedere:
Expunerea de motive a managerului Spiralului ord$enesc Te.gu Lapu$, privind propunerea
de modificare a statuiui de funclii gi a organigramei Spitalului ordtenesc Targu Ldp$;
In ten]eiul prevederilor:
Legii nr.95/2006 privind relonna in domeniul sdnatafii, republicata, cu modificarile si
compleiarile uilerroare:
H.C.L. nr.50/2010 p vind trecerea in subordinea Consiliului local al om;ului Tg. Ldpug a
managementului asistenfei medicale acordate Spitalului ore'enesc Tg. Lapuq;
Ordinului fi.17'7812006 pdvind aprobarea normativelor de pe6onal. cu modificirile gi
completbrile ultedoare;
Ordinului nr.l224/20l0 privind aprobarea normativeior de personal pentru asistenfa
medicald spitaliceascA, precun fi pentru modificarea 5i completarea Ordinului ministrului sendtAtii
nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
Legii cadru tu.I5372017 privind salarizarea unitarl a personalului platit din fonduri publice,
cu modificdrile pi complelarile ulrerioar..
H.G. nr.497l2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare qi deslhgunre a
concursului ti a examenului pentfu ocuparea posturilor vacante gi temporar vacante, precum gi
stabilirea criteriilor de evaluare a perfonnanielor profesionale individuale ra promovare pnn
examen a personalului contractual din sistemul sanitar;
Ordinul .1,170/2011 pentru aprobarca criteriilor privind angajarea ti promovarea in functii,
grade $i trepte profesionale a peNonalului contractual din unit5tile sanitare publice din sectorul
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-

-

'

sanitar:

-

_

Incadrarea in bugetul aprobat Spitalului ordr;enesc Tg. Lipug la titlul: Cheltuieli de personal;
ID temeiul prevederilor Legii nr.52l2003 pdvind transparenta decizionald in administatia
publica:
Avand in vedere avizul secretarului oraqului $i al comisiilor de specialitatc;
in baza prevederilor ar.36 alin.(t), alin.(2) lit."a" $i .,d,,. alin.(3i lir..,b". alin.(6) 1ir..,a" pct.3.
precun fi art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administraliei publice locale. republicatd. cu
modificdrile gi completarile ulterioare,

HOTARA$TE:

4r!!

- Se aproba organigrama $i statul de funclii ale Spitalului oE$enesc Targu Lepu$.
conform anexelor nr. I Si 2 care fac parte integrantd din prezenta hoterare.

Artr.
prezentei hotdrari.

- Managerul Spitalului orasenesc Targu LdpN va asigura executarea prevederilor

Alt3:

- Cu data adoptirii prezentei,

A!Ll, -

-

se abroge

H.C.L. nI. 40/2018.

Prezenta se comunice:

Biroului administraliei publice locale;
Primarului oragului Tg. Ldpug;
Managerului Spitalului oriqenesc Tg. Lipug;
Compartimenfului reswse umane, salarizare, personal;
Institutiei Prefectului - judelul Mammure$.
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