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HOTĂRÂRE
privind actualizarea Organigramei şi a Statului de Funcţii
ale Spitalului de Boli Cronice Călineşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.9285/14.07.2015 al Compartimentului Strategii
Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice, actualizată;
Art.182 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
actualizată;
Art. 91, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicată și actualizată;
H.G. nr. 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată;
Art. 15 din H.G.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;
Art.1 din O.M.S. nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului
director din cadrul spitalului public;
O.M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţă medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
O.M.S.nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
O.M.S. nr. 1470/2001 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii , grade si trepte profesionale a personalului contractual
din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
O.M.S. nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua
Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;
O.M.S. nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de
specialitate al spitalului;

Ordinului nr. 698 / 2001 pentru aprobarea unor metodologii privind
angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor,
biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu
studii superioare din unităţile sanitare publice, actualizat;
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş nr. 122/01.03.2013
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli Cronice
Călineşti;
Adresa nr. 2717 din 09.07.2015 a Spitalului de Boli Cronice Călineşti;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă actualizarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale
Spitalului de Boli Cronice Călineşti conform anexelor 1 și 2, parte integranta a
prezentei hotarari.
ART.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 41din 28.02.2013 se modifică
corespunzător prevederilor prezentei hotărâri, iar
Hotărârea Consiliului
Judeţean Argeș nr. 150 din 25.07.2014 își încetează aplicabilitatea.
ART.3. Direcția Economică, Compartimentul Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate și Spitalul de Boli Cronice Calinești vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.4.Serviciul Legislativ - Transparenţa Decizională va comunica hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Economice;
Compartimentului Strategii Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Spitalului de Boli Cronice Călinești.
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