
 

 

 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la:  transformarea unor posturi si modificarea statului de functii din 
cadrul Spitalului Orasenesc Bals 

 

 

 

  
  Luand act de: 

- rapoartele nr.4054,4055 , 4056 si 4057 din 19.09.2017 ale Spitalului Orasenesc Bals; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals- aviz favorabil; 

Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- 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. 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; 

- 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.547/2010 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile 

de baza,in conformitate cu prevederile notei din anexa nr.II la Legea – cadru nr.330/2009 
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; 

- 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; 
- O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in 2016, 

prorogarea unor termene,precum si unele masuri fiscal-bugetare,cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- H.G. 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; 

- O.M.S. nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasuraea 

concursurilor de ocupare a posturilor de medic; 

- Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- H.C.L. nr.17/09.03.2017 prin care este aprobat statul de functii pe anul 2017; 

- Aprobarea comitetului director nr.3158/19.07.2017; 

- 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; 
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 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 aproba transformarea urmatoarelor posturi ,ca urmare a promovarii examenului de specialitate : 

- postul de medic rezident specialitatea oncologie medicala,an V de la sursa de finantare-„Bugetul de stat”in 
post de medic specialist oncologie medicala-introdus la cabinet oncologie medicala din ambulatoriul 

integrat spitalului,sursa de finantare „Asigurari”titularul este dr.Dracea Sanda Amelia,care a finalizat 

perioada de rezidentiat in data de 01.05.2017 si a promovat examenul de specialitate conform certificatului 

nr.32322/15.05.2017; 

- postul de medic specialist ATI- compartiment ATI- este ocupat de dr.Sima Florina, care a finalizat perioada 
de rezidentiat in data de 31.12.2016 si a promovat examenul de specialitate cu certificatul 

nr.32368/15.05.2017; 

Art.2. Se aproba transformarea urmatoarelor posturi in vederea scoaterii la  concurs: 

- postul vacant de infirmiera de la sectia chirurgie generala in post de infirmiera debutant; 

- postul vacant de infirmiera de la compartimentul pediatrie in post de infirmiera debutant; 

- postul vacant de infirmiera de la sectia de boli cronice in post de infirmiera debutant; 
Art.3.Se aproba transformarea urmatoarelor posturi in vederea scoaterii la  concurs: 

- postul vacant de asistent medical debutant cu PL,compartiment ATI  in post de asistent medical generalist 
licentiat-debutant; 

- postul vacant ( transfer la Spitalul Judetean Slatina) de biolog principal  in post de biolog Laborator analize 
medicale; 

Art.4. Se aproba modificarea statului de functii din cadrul Spitalului orasenesc Bals,conform anexei la 

prezenta hotarare. 

              Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica Primarului oraşului Balş, 

serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Spitalului Orasenesc Bals  si Instituţiei Prefectului Judeţului 

Olt. 
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                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals 28.09.2017 
Nr.66 
 (Hotararea a fost adoptata cu 19  voturi) 
 

 

 


