
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 151/2012
 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru

Spitalul Municipal Brad

 Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se

propune   aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, în sensul
transformării unui post  vacant de medic specialist de la Laboratorul de radiologie şi imagistică
medicală, în post vacant de medic specialist la cabinetul de reumatologie  din cadrul ambulatoriului
integrat al spitalului,

Ţinând 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 Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, a  OUG 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, a Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal, a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi
compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului
Ministrului Sănătăţii 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 administraţiei 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 pentru Spitalul Municipal Brad, conform Anexei nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă  Statul de Funcţii pentru Spitalul Municipal Brad, conform Anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3 - Odată cu adoptarea prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local
Brad nr. 130/2012.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Serviciului buget, finanţe, contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului  Brad
- Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Brad
- Spitalului Municipal Brad

Brad, 29.11.2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       Contrasemnează
 Hărăguş Ioan SECRETAR

                                                      Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


