














CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              Nr. 26457/22.11.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei şi 

a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor,  
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

 
Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, este un spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2016 a fost aprobat transferul managementului 
asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu 
Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi; 

Prin adresa nr. 3152/15.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
26457/16.11.2018, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor solicită modificarea organigramei şi a statului 
de funcţii pentru această instituţie sanitară. 

 
Modificările propuse sunt următoarele: 

1. Transformarea postului de Asistent medical generalist (PL) din cadrul Compartimentului de 
Medicină internă în Asistent medical principal generalist licențiat (S), urmare absolvirii de studii 
superioare de specialitate și promovării examenului de grad principal (poziţia 11 din statul de 
funcţii). 
2. Transformarea postului de Asistent medical de laborator (PL) din cadrul Compartimentului 
Laborator de Analize Medicale în Asistent medical principal de laborator (PL), ca urmare a 
promovării (poziţia 98 din statul de funcţii). 
3. Transformarea postului vacant de Medic rezident an VI chirurgie generală (S) în Medic 
rezident an I chirurgie generală (S) (poziţia 102 din statul de funcţii). 
4. Transformarea unui post vacant de Muncitor (M) din cadrul Compartimentului Tehnic și 
Deservire - Pază proprie în post de Analist IA (S) şi mutarea acestui post în cadrul 
Compartimentului de Statistică Medicală și Informatică (poziţia 129 din statul de funcţii). 
5. Transformarea postului de Referent de specialitate - Economist I (S) din cadrul 
Compartimentului Managementul Calității Serviciilor Medicale în Economist IA (S), ca urmare 
promovării (poziţia 131 din statul de funcţii). 
6. Transformarea postului de Consilier juridic II (S) din cadrul Compartimentului juridic în 
Consilier juridic I (S), urmare promovării (poziţia 134 din statul de funcţii). 

 
Conform prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, pentru aprobarea 

Normelor 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, cu modificările şi completările ulterioare: „Autoritatea 
administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele 
competenţe: a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; b) aprobă modificarea 
ştatelor de funcţii aprobate; c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia”. 

Art. 91 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare 
a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 
şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.  Alin. (5) lit. a) pct. 3 al 
aceluiaşi articol prevede: „consiliul judeţean  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] 
sănătatea”. 

 
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
Sacazof Silvia                                                                                                                      SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./20.11.2018                                                                                                                                  Sacazof Silvia 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Nr.26457/22.11.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei şi 

a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor,  
spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

 
  

Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune un proiect de Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Orăşenesc 
Tg. Bujor. 

Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, este un spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2016 a fost aprobat transferului managementului 
asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu 
Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi; 

Prin adresa nr. 3152/15.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
26457/16.11.2018, Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor solicită modificarea organigramei şi a statului 
de funcţii pentru această instituţie sanitară. 

Conform prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, pentru aprobarea 
Normelor 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, cu modificările şi completările ulterioare: „Autoritatea 
administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele 
competenţe: a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în 
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; b) aprobă modificarea 
ştatelor de funcţii aprobate; c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia”. 

Art. 91 alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede: „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean: aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare 
a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 
şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.  Alin. (5) lit. a) pct. 3 al 
aceluiaşi articol prevede: „consiliul judeţean  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] 
sănătatea”. 

 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 

Director executiv, 
George Stoica 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
Serviciul contencios şi 

probleme juridice, 
_____________ 

 
Serviciul de management al 

resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi 

asigurarea calităţii, 
_____________ 

 
 

 

Sacazof Silvia                                                                                                                      SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./20.11.2018                                                                                                                                  Sacazof Silvia 
 


