
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobarea organigramei,a statului de functii si a structurii 
organizatorice a Spitalului Orăşenesc Balş 

 

 
 

 
     Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.01.2016 prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.19/21.01.2016, legal constituit, 

 

 Luand act de: 
- Raportul nr. 1441/26.01.2016 al Serviciului Buget-Contabilitate,Resurse Umane din 

cadrul primariei  oraşului Balş; 

- Adresa nr. 266/25.01.2016 a Spitalului Orăşenesc Balş; 

- Raportul nr.278/26.01.2016 al Spitalului Orasenesc Bals; 

- Raportul nr.22/27.01.2016 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals; 

Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată; 

- Dispoziţiile art. 18 alin. (1) lit. b) ale OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale; 

- Art.15,lit.a,b si c din H.G.R. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 

- H.G.R. nr.529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului,asistentei medicale la 

autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze pilot,precum si a Listei 

unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei 

medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti 

si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managementul 

asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria 

Municipiului Bucuresti,la pozitia 250 din Lista  regasindu-se Spitalul Orasenesc Bals; 

- Ordinul nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta 

medicala spitaliceasca,precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului 

sanatatii publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal; 

- O.M.S. nr.1384/2010 privind aprobarea modelului –cadru al contractului de management 

si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public; 

- O.M.S. nr.1470/2011 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.28/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; 
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- O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in 2016, 

prorogarea unor termene,precum si unele masuri fiscal-bugetare; 

- Ordin nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic,medic dentist,farmacist,biolog,biochimist 

si chimist din unitatile sanitare publice,precum si a functiilor de sef de sectie,sef de 

laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi,respectiv a functiei de 

farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi; 

- Hotarare nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator 

functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri 

publice,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Aprobarea comitetului director nr.147/14.01.2016; 

- prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

- art.36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 si ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Adopta prezenta 
 

                                                                     HOTARARE 
 

 
Art.1. - Se aprobă structura organizatorica, statul de functii si organigrama Spitalului 

Orăşenesc Balş, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre. 

 Art.2. - Prezenta hotarâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului 

oraşului Balş, Serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Spitalului Orăşenesc Balş 

pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
 

 

 

 

                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                                TANASIE SILVIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals,28.01.2016 
Nr.12 
(Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi) 


