CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de
Pediatrie Pitesti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr.7882/20.06.2014 al Biroului Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate ;
Având în vedere :
Art. 91, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a adminstraţiei publice locale,
republicata;
Art.182, lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
actualizata;
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;
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice ;
O.M.S. nr. 975 din 01.10.2012 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;
Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 99 din 19.12.2012 prin care s-a
aprobat organigrama și statul de funcţii ale Spitalului de Pediatrie Pitești.
Adresa nr. 3770 din 17.06.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Argeş sub
nr. 7882 din 17.06.2014, a Spitalului de Pediatrie Piteşti .
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 si K5;
Avizul secretarului judetului Arges.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicata,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1. Se aprobă organigrama si statul de funcţii ale Spitalului de Pediatrie
Pitesti , conform anexelor 1 si 2 , parte integranta a prezentei hotarari.

ART.2. Incepand cu data de 1 iulie 2014 isi inceteaza aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Judeţean Argeş nr. 99 din 19.12.2012.
ART.3. Directia Economica, Serviciul Resurse Umane, Biroul Strategii Sinteze
Socio - Economice Sănătate si Spitalul de Pediatrie Pitesti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Compartimentul Legislativ - Transparenţa Decizională va comunica
hotărârea:
Instituţiei Prefectului judeţului Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Directiei Economice;
Biroului Strategii Sinteze Socio - Economice Sănătate ;
Spitalului de Pediatrie Pitesti.
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