ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 26.06.2019,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Sănătate, înregistrat sub nr. 10621 din 19.06.2019;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de
Disciplină, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor
Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresa conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“
Călăraşi, nr. 13303 din 18.06.2019, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr.
10578 din aceeași dată;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 100 din 13.06.2018 privind
aprobarea modificării și completării structurii organizatorice și aprobarea
Organigramei, a Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 31 alin. (4) și (5), precum şi ale Anexei nr. II, Capitolul I,
Subcapitolul 2, alin. (1), lit. a.1), nr. crt. 3, din Legea–cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publici, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (1), (3), (4), 5 și art. 10 din Norma privind activitatea
unităților de transfuzie sanguină din spitale, aprobată prin Ordinul ministrului sănătă ții
nr. 1224/2006;
- prevederile pct. I, lit. A., nr. crt. 2 din Criteriile privind angajarea şi
promovarea în funcții, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătății nr. 1470/2011, 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. 91 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. a) pct. 3
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă trecerea Unității de Transfuzie Sanguină din structura
Secției ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi în

subordinea directă a Managerului, având o structură independentă în cadrul spitalului,
cu 8 posturi.
Art. 2. – Cele 8 posturi din structura Unității de Transfuzie Sanguină provin din
transformarea și mutarea următoarelor posturi:
a) un post vacant de medic specialist, specialitatea ATI, din cadrul Secției ATI,
poziția 510 din Statul de funcții, într-un post vacant de medic primar, specialitatea
medicină de laborator;
b) un post vacant de îngrijitor, poziția nr. 720 din Statul de func ții – Serviciul
Administrativ Tehnic - Sector Întreținere Spații Sanitare, într-un post vacant de
asistent medical cu studii postliceale, gradul principal (PL);
c) 3 posturi vacante de îngrijitor, pozițiile nr. 721, 722 și 723 din Statul de
funcții – Serviciul Administrativ Tehnic - Sector Întreținere Spa ții Sanitare, în 3
posturi vacante de asistent medicale cu studii postliceale (PL);
d) un post vacant de îngrijitor, poziția nr. 724 din Statul de func ții – Serviciul
Administrativ Tehnic - Sector Întreținere Spații Sanitare, într-un post vacant de
asistent medicale cu studii postliceale, gradul debutant (PL);
e) 2 posturi vacante de îngrijitor, pozițiile nr. 725 și 726 din Statul de func ții –
Serviciul Administrativ Tehnic - Sector Întreținere Spații Sanitare.
Art. 3. – Se aprobă transformarea postului de medic rezident, anul IV,
specialitatea ORL, din cadrul Ambulatoriu Integrat – Cabinet ORL, într-un post de
medic specialist, specialitatea ORL, nr. crt. 52 din Statul de funcţii.
Art. 4. – Se aprobă transformarea postului vacant de asistent medical cu studii
postliceale (PL), din cadrul Secției ATI, într-un post vacant de asistent medical,
gradul debutant cu studii postliceale (PL), nr. crt. 483 din Statul de funcţii.
Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexele nr. 1 şi nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 100/2018, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și completează potrivit dispozițiilor articolelor
1 - 4.
Art. 6. – Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI SAMARIAN“ Călăraşi
va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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