ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcţii
ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședință ordinară din 24.03.2021,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Sănătate, înregistrat sub nr. 4443 din 15.03.2021;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa conducerii Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, nr. 515 din 11.03.2021, înregistrată la
Consiliul Județean Călărași sub nr. 4273 din 12.03.2021;
- prevederile Anexelor nr. 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 121 din 31.08.2015
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi;
- acordul doamnei Manea Livia cu privire la mutarea postului, nr. 806 din 03.03.2021;
- acordul doamnei Șalariu Ana Maria cu privire la mutarea postului, nr. 872 din 09.03.2021;
- prevederile art. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistența medical spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 17 alin. (1), (2), (3) lit. b), alin. (5) și art. 41 alin. (1) din Codul Muncii, adoptat prin
Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 15 lit. b) și c) din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, cu
modificările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași prin
mutarea următoarelor posturi ocupate:
a) postul de medic specialist, specialitatea pneumologie, din cadrul Dispensarului TBC Călărași,
poziția nr. 110 din Statul de funcții, în cadrul Secției I TBC, poziția nr. 8 din Statul de funcții.
b) postul de asistent medical, gradul principal (PL) din cadrul Compartimentului Bronhologie,
poziția nr. 61 din Statul de funcții, în cadrul Secției II TBC, poziția nr. 51 din Statul de funcții.
Art. 2. – Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași prin
înființarea unui post de îngrijitor, în cadrul Secției I TBC, nr. crt. 34 din Statul de funcții;
Art. 3. – Se aprobă modificarea și completarea Organigramei Spitalului de Pneumoftiziologie
Călărași potrivit dispozițiilor Articolului 1 și 2.
Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei, Organigrama și Statul de funcţii aprobate prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 121 din 31.08.2015, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică potrivit dispozițiilor articolelor 1 - 3.
Art. 5. – Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta celor interesați.
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