CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI

TARCU L,[PUs

HorAnAnnn Nr.Bfpors
privind aprobarea organigramei $i statului de functii ale
Spitalului ordtenesc Tg. Ldput

Consiliul local al oraqului Tergu Lapu9, intrunil in Sedinta sa ordinard din data de 31.10.2018;
ln baza proiectului de hotdrere iniliat de cate dl. primar al oragului Tdrgu Ldpu$ Mitru Le$e;
AvAnd in vedere:
- Expunerea de motive a managerului Spitalului orStenesc Targu Ldpuf, privind propunerea
de modificare a statului de funclii $j a organigramei Spitalului ordgenesc Targu Laput:
ln temeiul prevederilor:
- Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sendrdlii, cu modifictuile Si completarile
ulterioare;
- H.C.L. nr.50/2010 privind trecerea in subordinea Consiliului local al oraguiui Tg. Ldpu; a
managementului asistenlei medicale acordate Spitaluiui origenesc Tg. Lepu$;
- Ordinului nr.17'18/2006 privind aprobarea normativelor de personal. cu modificarile $i
completdrile ulterioare;
Ordinului u.122412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta
medicald spitaliceascd, precum ti pentru modificarea qi completarea Ordinului ministrului sanAtdlii nr.
1778/2006 privind aprobarea normativelor de penonal;
- Legii cadru nr.l53/2017 privind salarizarea unitarl a perconalului plitit din fonduri publice,
cu modificarile )i compleidrile ulterioare:
H.G. nr.49'l /2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare qi desldqurare a
concwsului gi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante gi temporar vacanle- precum gi
stabilirea criteriilor de evaluare a perfomantelor prolesionale individuale la promor,are prin examen a
penonalului contractual din sistemul sanitar:
- Ordinul nr.l47012011 pentru aprcbatea criteriilor privind angajarea $i promovarea in funclii,
grade gi trepte profesionale a personalului contractual din unitalile sanitare publice din sectorul sanitar;
- Incadrarea in bugetul aprobat Spitalului orasenesc Tg. Lepu$ la titlul: Cheltuieli de personal;
In temeiul prevederilor Legii ru. 5212003 privind transparenla decizionali in administatia
publicd:
Avand in vedere avizul secretarului oraSului gi al comisiilor de specialitare;
in baza prevederilor ar.36 alin.(1), alin.(2) 1i1."a", alin.(3) iit..,b", alin.(6), lit.,.a,' pct.3,
precum $i art.45 alin.(l) din Legea nr.2l5l2001 a adminisrraliei publice locaie, republicatd. cu
modificdrile qi complettuile ulterioare,

-

-

HOTARA$TE:

AI!!

- Se aprobd organigrama $i statul de funclii ale Spitalului ord$enesc Targu Lepuf.
conform anexelor m. I ti 2 care fac parte integranta din prezenta hotdrAre.
Art2. prezentei hotdrari.

Managerul Spitalului ord$enesc Tergu Ldpu$ va asigura executarea ptevede lor

AI]tl

- Cu data adopttuii prezentei, se abrogA H.C L. ff.78/2018.

Art.4. -

Prezenta se comunic[:

-

Biroului administra[iei publice locale;
P marului oraSului Tg. Ldpug;
Managerului Spitalului ordFnesc Tg Ltrpu$;
Compartimentului rcsuse umane, salalizare, pelsonal;
Instituliei Prefectului -judelul Maramuet.
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SECRETAR ORAS,
ir.Neculina CHIRA

