
 
H O T Ă R Â R E 

 
Referitor la: transformarea unor posturi  si aprobarea Statului de functii pe 
anul 2018 al Spitalului Orasenesc Bals 
 
 
Luand act de: 

- Raportul nr.1115/26.03.2018 al Spitalului Orasenesc Bals; 

- Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals- aviz 

favorabil; 

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

completarile ulterioare; 

-O.U.G nr.162/2008 Ordonanta de urgenta privind transferul ansamblului  de 

atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice  catre autoritatile 

administratiei publice locale; 

-H.G.R nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atributii  si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 

administratiei publice locale ,art.15,lit.a, lit.b si lit.c ; 

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

medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului 

ministrului sanatatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal; 

-O.M.S  nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

sporurilor la salariile  de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa nr. 

II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit 

din fonduri publice ; 

-O.M.S Nr.1470/2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea 

in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile 

sanitare publice din sectorul sanitar; 

 -LEGE-CADRU Nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -H.C.L nr.66/28.09.2017 prin care a fost  aprobat statul de functii pe anul 2017; 

-procesul-verbal nr.936/12. 03.2018  aprobat in comitetul director. 
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- 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 aproba  transformarea postului de asistent medical generalist principal cu 

PL, post ocupat de catre dna Barbu Mariana Adriana,  in post de  asistent medical 

licentiat, generalist- grad  principal-sectia boli cronice . 

Art.2. Se aproba statul de functii pe anul 2018 al Spitalului Orasenesc Bals,cu 

modificarea postului mai sus mentionat,conform anexei la prezenta. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica 

Primarului oraşului Balş,Spitalului Orasenesc Bals  şi  Instituţiei Prefectului 

Judeţului Olt  . 

 

 
 

                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                              COSTACHE RAMONA ILEANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals  29.03.2018 
Nr.19 
 (Hotararea a fost adoptata cu 15  voturi) 

 
 


