
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: completarea structurii organizatorice a organigramei şi a 

statului de funcţii la Spitalul Orăşenesc Balş    
 Având în vedere: 

- Raportul nr.5692/24.06.2014 al secretarului  Primăriei oraşului Balş; 
- Adresa  nr. 2608/18.06.2014 a Spitalului Orăşenesc Balş ; 
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei locale ; 
- H.G.R. NR. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 , 

art. 15,lit.a ,lit.b şi lit. C ; 
- H.G.R. 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 publice cu 
paturi pentru care se transformă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei 
publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti , la poziţia 250 din Listă , regăsindu-se 
Spitalul Orăşenesc Balş; 

- Prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ; 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
În temeiul prevederilor art. 36 , alin 2, lit.a  şi alin 3, lit b  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 

  
                      Art.1. – Se  aprobă completarea structurii organizatorice a organigramei şi a statului de funcţii la 
Spitalul Orăşenesc Balş conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 
      Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş,  serviciilor din cadrul Primăriei 
oraşului Balş , Instituţiei Prefectului Judeţului Olt  . 
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                                                                              lit a) din Legea nr. 215/2001 
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(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi) 
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