CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de boli Cronice şi
Geriatrice “Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti
Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean, precum şi Raportul nr. 3830/29.03.2012 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 a sanatatii;
 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;
 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. 1706/2007 privind organizarea unităţilor de primire a
urgenţelor;
 O.M.S. nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare
publice din sectorul sanitar;
 Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice ;
 Rapoartele comisiilor de specialitate 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 statul de funcţii al Spitalului de Boli Cronice şi Geriatrie
Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti, pe anul 2012, conform anexei, parte
integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Directia Economica, Serviciul Resurse Umane si Spitalul de Boli
Cronice și Geriatrie ”Constantin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Compartimentul Legislativ - Transparenţa Decizională va comunica
hotărârea:
 Instituţiei Prefectului judeţului Argeş;
 Serviciului Resurse Umane;
 Directiei Economice;
 Biroului Strategii Sinteze Socio - Economice Sănătate;
 Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie ”Constantin Bălăceanu Stolnici”
Ștefănești.
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