ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăra și
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 21.02.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Management şi Resurse Umane – Compartimentul Sănătate, înregistrat sub
nr. 2286 din 07.02.2019;
- 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 de Pneumoftiziologie Călăraşi, nr. 280 din 05.02.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Călăra și sub nr.2187 din 06.02.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 121 din 31.08.2015 privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Func ționare ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Călăraşi, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexei nr. VIII, Capitolul II, pct. C, lit. b), nr. crt. 11 din Legea – cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publici, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 15 lit. b) 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 Anexei nr. 10 pct. 5, lit. b) din Ordinul ministrului sănătă ții nr. 1224/2010 privind
aprobarea normativelor de personal pentru asisten ța medical spitalicească, precum și pentru modificarea
și completarea Ordinului ministrului sănătă ții publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;
- prevederile Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a
Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la
autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor
sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile
administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările
ulterioare, Anexa nr. 2, pct. 110;
- 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 modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăra și
prin transformarea postului vacant de muncitor calificat I (mecanic), din cadrul Compartimentui de
Prevenire a Infecțiilor Asociate Asisten ței Medicale, într-un post vacant de șofer I, nr. crt. 59 din Statul
de funcții.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Călăraşi nr. 121/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează
potrivit dispozițiilor articolului nr. 1.
Art. 3. – Spitalul de Pneumoftiziologie Călăra și va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul Judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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