
        R O M Â N I A                                  
JUDEłUL HUNEDOARA                                                                  
  MUNICIPIULUI BRAD                                                                 
    CONSILIUL LOCAL     
     

 H O T Ă R Â R E A  NR.151/2010* 
privind  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii 

pentru Spitalul municipal Brad  
  

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru Spitalul municipal Brad . 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad.  

  În conformitate cu prevederile OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii şi 
competenŃe exercitate de Ministrul SănătăŃii Publice către autorităŃile administraŃiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Ordinul Ministrului SănătăŃii nr. 1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenŃa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului Ministrului SănătăŃii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal, a Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităŃilor 
şi compartimentelor de primire a urgenŃelor, a Ordinului nr. 119/2010 privind aprobarea Criteriilor 
pentru clasificarea pe categorii a unităŃilor şi subunităŃilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe 
grade, respectiv trepte de salarizare în cazul funcŃionarilor publici, pentru personalul cu funcŃii de 
conducere, precum şi a indemnizaŃiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităŃi şi responsabilităŃi 
suplimentare funcŃiei de bază,  a Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 39/2008 privind reorganizarea 
ambulatoriului de specialitate al spitalului şi a Ordinului Ministrului SănătăŃii nr. 580/2010 privind 
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului municipal Brad. 
  În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 3 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

    Art. 1 –  Se  aprobă Organigrama  Spitalului municipal Brad, conform Anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2 –  Se  aprobă  Statul de funcŃii al Spitalului municipal Brad, conform Anexei nr. 2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3 – Organigrama şi Statul de funcŃii prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 au valabilitate 
începând cu  luna noiembrie 2010. 
           Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara  
- Primarului municipiului Brad  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate din cadrul Primăriei municipiului  Brad 
- Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad 
- Spitalului municipal Brad 
 

Brad, 29.11.2010 
                      

   PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                     Contrasemnează                   
     Mureş Mihai                                                                           SECRETAR 

                              Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  

 


