CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

TARGU LAPU$

HOTARiREA

Nr.

Qo,

'/.2c'l

i2018

privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Ori$enesc Targu LIpu$

Consiliul local aloragului TarguLdpuf,intrunitin;edinlasaordinaredindatade23.1I2018;
in baza proiectului de hodrare inifiat de ceffe dl primar al oraSului Targu Leput Mitru Le$e;
Avend in vedere Expunerea de motive a Primarului orasului Targu Ldpu$ la proiectul de
hodrare privind modificarea slructurii organizatorice a Spitalului Oragenesc Targu Laput, inregistrata
sub nr. 13389/21.1 1.201 8;
Analizand nota de fundamentare nr. 3049/2018, inaintate de Spitalul od$enesc Targu Ldpug,
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Ordlenesc Targu Laput;
Luend in considerare Hofirarea comitetului director al Spitalului ordsenesc Targu Lep$ nr'
2/2018 privind modificarea structurii organizalorice a Spitalului ora$enesc Targu Ldpu$, prin
completarea acesteia cu un Cabinet diabet zaharat, nutrilie ii boli metabolice;

Avend in vedere aprobarea din data de I1.10-2018 a membrilor consiliului de Admjnislratie al
Spitalului oragenesc Tdrgu L5iu9 privind infiin{area unui CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE
$T

BOLI METABOLICE;

in

baza prevederilor

Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sdnetelii, cu modificarile

5i

completarile ullerioare:
in temeiul prevederilor O.U.C. nr.48/2010 pentru modificarea $i completarea unor acte
normative din domeniul sanetefii in vederea descentralizarii;
Avdnd in vedere Ordinul Ministerului Sanatalii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului
de organizare gi func{ionare a secliilor 9i cornpartimentelor de anestezie 9i terapie intensivi din unitdlile
sanitare, modificatd ;i completatd ;
Confom Ordinului Ministerului Sdndtatii nr. 1764/2006 privind aprobarea cdteriilor de
clasificare a spitalelor de urgenle locale, judelene $i regionale din punctul de vedere al competenlelor,
resurselor materiale si umane 9i al capacitelii lor de a asigura asistenta medicale de urgenle li ingrijirile
medicale definitive pacienlilor afla{i in stare criticd;
Av6nd in vedere prevederile O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribulii ii
competenle exercitate de Ministerul Senetelii cdtfe autoritalile administratiei publice locale, cu
modificirile si completarile ulte oare;
in temeiul prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenta decizionald in admin;stratia
oublicri:
Avand in vedere avizul comisiilor de specialitate;
in baza prevederilor art.36 alin.(2) lit. "a", alin.(3) lit.,,b", alin (6), lit.,,a" pct.3, precum ti
art.45 alin (l) din Legea nr.2l512001 a administraliei publice locale. republicata, cu modificdrile 9i
comDleterile ulterioare.

HOTiRA$TE:
l\!t

structurii organizatorice a Spitalului Ortr$enesc TArgu Lepug,
diabet
zaharat,
nutritie qi boli metabolice", in cadrul Ambulatoriului
,,Cabinetului
integat al Spitalului ordsenesc Tergu Ldpuf, conform anexei nr. I care face pafie integrante din

L

p n infiinlarea

-

Se aprobd modificarea

prezenta hotArare.

AltA -

Managerul Spitalului orelenesc Targu Ldpu$ va asigura executarea prcvederilor

prezentei hotfuari.

4!t1- Cu data adoptdrii prezentei, se abrogd H.C.L. m. 85/2018.
Artl. - Prezenta se comunici:
- Biroului administraliei publice locale;
- Primaruluiora;uluiTg.Lapu5;
- Managerului Spitalului or4enesc Tg. Lepu$;
- Compartimentului resurse umane, salarizare, personal;
- Institutiei Prefectului -judetul Mammureg.
PRE$EDINTE DE $EDINTA,

ffi

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORA$,
ir.Neculina CHIRA

