
R O M Â N I A A V I Z A T
JUDEŢUL HUNEDOARA SECRETAR

MUNICIPIUL BRAD Mihaela David
CONSILIUL LOCAL
Nr.27 /211/26.01.2016

P  R  O I  E  C  T   D E H  O T  Ă  R  Â  R  E
privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

al Spitalului Municipal Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 26/210/26.01.2016 a Primarului Municipiului

Brad prin care se propune aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal
Brad ;

În conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, ale Titlului
VII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.1 din Anexa la Ordinul  nr. 910 / 2010 pentru aprobarea modelului
Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi
autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului
managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.
580/2010 privind aprobarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad şi ale  art.40 alin.1 lit. a
din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36  alin. 2 lit. a,  alin. 3 lit. b şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  ale art. 11 alin. 4 din
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.– Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Brad,
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 3. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Spitalul Municipal Brad.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul  Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Spitalului  Municipal Brad;

Iniţiator:
P R I M A R

Florin Cazacu



R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
P R I M A R

Nr. 26/210/26.01.2016

E X P U N E R E  D E  M O T I V E
privind  aprobarea  Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare

al   Spitalului Municipal Brad

În conformitate cu prevederile  O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei
publice locale coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanţe, s-a stabilit cadrul
legal privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii
către autorităţile administraţiei  publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane,
materiale şi financiare necesare exercitării acestora.

Potrivit prevederilor alin. 3 lit. b şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Local
aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului,  înfiinţarea, organizarea şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, înfiinţarea, organizarea  şi statul de
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local, precum şi reorganizarea  şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes
local.

Astfel, pentru atingerea obiectivelor de performanţă ale Spitalului Municipal Brad
este necesar ca atribuţiile şi sarcinile compartimentelor, să fie în mod raţional repartizate
pe posturi, avându-se în vedere că volumul de muncă corespunzător realizării atribuţiilor
fiecărui compartiment, fapt pentru care se impune aprobarea unui Regulament de
Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Brad.

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
către autorităţile administraţiei publice locale, ale Titlului VII din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.1 din Anexa la Ordinul nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului
Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului
Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare
publice şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 580/2010 privind aprobarea Structurii
organizatorice a Spitalului Municipal Brad şi ale  art.40 alin.1 lit. a din Legea nr. 53/2003
privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

P R I M A R
Florin Cazacu


