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Nr. 163/PH/02.07.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr.284/SC/02.07.2020 al Președintelui consiliului
județean;
Având în vedere:
 Art. 173 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
 H.G. nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în
unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență
medico-socială și personalul care desfasoară activități de asistență medicală comunitară,
actualizată;
 H.G. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale;
 Instrucţiunea nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea
şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin H.G. nr. 412/2003;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare;
 Adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/9924/EN/1387/17.02.2014;
 Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 47 din 19.02.2020 privind aprobarea Statului de
funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr;
 Adresa Unității de Asistență Medico Socială Rucăr nr. 406/01.07.2020 înregistrată la
Consiliul Județean Argeș cu nr.10711/02.07.2020;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
 Avizul Secretarului General al Judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă actualizarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială
Rucăr, astfel:
- se transformă postul vacant de medic specialist, specialitatea MF, poziția 4 în statul de
funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 47/19.02.2020, în post vacant de
medic primar, specialitatea MF, în vederea ocupării.

ART.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Unitatea de Asistență
Medico-Socială Rucăr, dată la care poziția nr. 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Argeș nr. 47/19.02.2020, se actualizează conform prevederilor art.1.
ART.3. Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Rucăr și Direcția Asistență Medicală și Protecție
Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:
 Instituției Prefectului - Județul Argeș;
 Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Rucăr;
 Direcției Asistență Medicală și Protecție Socială.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA
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Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială
Serviciul Asistență Medicală
APROB,
PREŞEDINTE
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
Secretar General al Județului
Ionel VOICA
RAPORT
privind actualizarea statului de funcţii
al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 47 din 19.02.2020 a fost
aprobat statul de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr.
Conducerea Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr a solicitat prin
adresa nr. 406 din 01.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.
10711 din 02.07.2020 actualizarea statului de funcții, după cum urmează:
- postul vacant de medic specialist, specialitatea MF, poziția 4 în statul de
funcții aprobat prin HCJ nr. 47/19.02.2020 se transformă în post vacant de medic
primar, specialitatea MF, în vederea ocupării.
Modificarea solicitată este în conformitate cu adresa Ministerului Sănătății
nr. XI/A/9924/EN/1387/17.02.2014 și cu prevederile: H.G. nr. 412/2003 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-sociale, H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de
cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative
privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care
desfășoară activități de asistență medicală comunitară, actualizată, Instrucţiunilor
nr. 1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 412/2003, Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte
normative secundare și incidente specifice organizării și funcționării unităților de
asistență medico-socială.

Faţă de cele prezentate şi în temeiul art. 173 alin. (2) lit. c) OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ şi ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, supunem spre aprobare iniţierea unui proiect de
hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Unității de Asistență MedicoSocială Rucăr.
Astfel, poziția 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 47
din 19.02.2020 se modifică corespunzător.
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