
         R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL   

 

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 146/2016 

privind modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal Brad 

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 148/211/25.10.2016 şi 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 143/210/25.10.2016 a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal 

Brad, în sensul anulării paturilor de la secţia de diabetologie şi redistribuirea celorlalte 

secţii motivat de faptul că în perioada 01.06.2014 până în prezent,  bolnavii de diabet 

zaharat, nutriţie şi boli metabolice nu  s-au adresat Spitalului pentru internare; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate 

nr.142/239/20.10.2016, respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 108/213/26.10.2016 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 81/214/25.10.2016 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul nr.109/215/26.10.2016 

al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială 

şi de agrement;  raportul nr. 127/216/24.10.2016 al comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor şi raportul nr. 106/217/24.10.2016 al comisiei pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

În conformitate cu prevederile art. 172 alin.7 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 

ale art. 15 lit. d din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a O.U.G. nr.  162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministrul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 

Ministrului Sănătăţii nr. 580/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a 

Spitalului Municipal Brad  precum şi ale Adresei nr. XI/A/52502, 

58316/VVV/5034/18.10.2016 privind Avizul conducerii Ministerului Sănătăţii pentru 

structura organizatorică a Spitalului Municipal Brad, prevăzută în anexă; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 3, art. 45 alin.1 şi art. 49 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,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. –  Se aprobă modificarea Structurii organizatorice a Spitalului Municipal 

Brad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul  Resurse Umane.  



Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată 

Art.  4.  - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

- Compartimentului Resurse Umane; 

- Spitalului Municipal Brad; 

- Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Hunedoara. 

 

 
 

                                                                    Brad, 27.10.2016 

                                   

 

 

                                                                                                                    Contrasemnează 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR 

                    Vasile Bârea                                                                                        Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru” 
 
 


