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PROIECT

HOTARARE

-privind aprobarea statului de functii ale Spitalului orasenesc Rupea

Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica ordinara in data de
12.04.2017

Avand in vedere solicitarea Spritalului orasenesc Rupea prin care se solcita aprobarea
Organigramei si statului de functii, precum si expunerea de motive a primarului orasului
Rupea,

Vazand prevederile Ordinului nr. 1224/16.09.2010, privind aprobarea normelor de
personal pentru asistenta medicala spitaliceasca precum si pentru modificarea si completarea
Ordinului Ministrului Sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal

In temeiul art.36 alin 3 lit b si art 45 alin.1 din legea nr. 215/2001 republicata ,
privind administratia publica locala:

HOTARASTE:

ART unic. – Se aproba Statul de Functii al Spitalului orasenesc Rupea conform
anexei care face parte in prezenta hotarare.
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EXPUNERE DE MOTIVE
-privind aprobarea statului de functii ale Spitalului orasenesc Rupea

Avand in vedere solicitarea Spitalului orasenesc Rupea prin care se solcita aprobarea
Organigramei si statului de functii,

Vazand prevederile Ordinului nr. 1224/16.09.2010, privind aprobarea normelor de
personal pentru asistenta medicala spitaliceasca precum si pentru modificarea si completarea
Ordinului Ministrului Sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal
Avand in vedere faptul ca orgnigrama si statul de functii al spitalului a fost modificata in
urma schimbarii structurii organizatorice a spitatului, conform avizului Ministerului Sanatatii
nr. XI/A/76007/vvv/7575/ 22.12.2016 prin includerea urmatoarelor structuri:
unitate de transfuzie medicala
compartiment de evaluare si statistica medicala
compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale.

In temeiul art.36 alin 3 lit b si art 45 alin.1 din legea nr. 215/2001 republicata ,
privind administratia publica locala propunem aprobarea organigramei si a statului de functii
asa cum a fost propuns de catre conducerea Spitalului orasenesc Rupea

PRIMAR,
ec. Bardas Nicolae Liviu


