
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.168 

din  21 octombrie 2021 

         privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal 

„Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.28426/15.10.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.28516/15.10.2021, raportul 

Serviciului juridic nr.28553/15.10.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare adresele Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

nr.25841 din 20.09.2021 și nr.27654 din 07.10.2021, precum și avizul Direcției de Sănătate 

Publică Mureș nr.10262 din 22.09.2021 la structura funcțională a spitalului, 

Având în vedere dispozițiile art.15 din Normele 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009,  

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d” și alin.(5) lit.„c”, precum şi cele art.182 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 

care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

      PREŞEDINTE                                         Contrasemnează 

      Péter Ferenc                     SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                            Paul Cosma           
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții  

ale Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”  

 

Cu adresa nr.15996/14.09.2021 Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu’ Târnăveni 

a solicitat aprobarea organigramei și statului de funcții ale instituției. 

În conformitate cu prevederile art.15 din Normele 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, aprobate din HGR nr.56/2009: 

„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; 

    d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, 

propunerile managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, 

reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile 

sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea 

acestora.” 

Organigrama și statul de funcții supuse aprobării sunt fundamentate pe un număr de 

835 de posturi și au fost elaborate în baza structurii funcționale avizate de Direcția de 

Sănătate Publică Mureș, sub nr.10262/22.09.2021. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) și alin.(8) 

lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

  Nr.28426/15.10.2021 

   Dosar IX.B.1 
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Nr. 28516/15.10.2021 

Dosar : IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea organigramei și statului de funcții  

ale Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”  

 

Având în vedere prevederile art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

„Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a 

denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii 

publice cu rețea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act 

administrativ al conducătorului instituției, cu avizul Ministerului Sănătății”, structura 

organizatorică pentru cele două spitalele din subordinea Consiliului Județean Mureș a fost 

aprobată prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, cu avizul Ministerului 

Sănătăţii. 

Similar, în conformitate cu prevederile art.15 din Normele 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, aprobate prin HGR nr.56/2009, prin același act administrativ – dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Mureș, s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii 

pentru cele două spitale. 

În procesul ce a format obiectul dosarului nr.2272/102/2019 Curtea de Apel Târgu Mureș a 

analizat şi dispus, prin Decizia nr.299/R/27.05.2021, asupra competenţei de aprobare a 

structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, statuând în mod definitiv că 

aceasta revine organului deliberativ – Consiliul Judeţean Mureş, căruia i-a fost transmis 

managementul acestei unităţi sanitare și nu Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 

În acest context, chiar dacă dezlegarea dată de către instanţă vizează doar Spitalul Clinic 

Județean Mureș și competenţa de aprobare a structurii organizatorice a acestei unităţi 

sanitare, prin analogie, apreciem că şi organigrama şi statul de funcţii trebuie supuse 

aprobării aceluiaşi decident  - Consiliul Judeţean Mureş, pentru ambele spitale din rețeaua 

Consiliului Județean Mureș. 

Menționăm că, începând cu data de 15 mai 2020 prin dispozițiile art.16 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, prin derogare de la 

prevederile alin.(7) ale art. 172 din Legea nr. 95/2006, competenţa de aprobare a 

structurii organizatorice a unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei 

publice locale a fost transferată la Direcţia de Sănătate Publică. 
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Astfel, Direcția de Sănătate Publică Mureș, sub nr.10262/22.09.2021, a avizat structura 

funcțională pentru Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”, în baza căreia au fost 

elaborate organigrama și statul de funcții supuse aprobării. 

Întrucât la acest moment doar structura organizatorică este supusă temporar aprobării 

Direcţiei de Sănătate Publică iar organigrama şi statul de funcţii după care funcţionează 

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni au fost aprobate prin dispoziție a 

Președintelui Consiliului Județean Mureș, se impune ca organigrama și statul de funcții ale 

Spitalului Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni  să fie supuse aprobării Consiliului 

Județean Mureș. 

Structura funcțională, care la momentul actual este fundamentată pe un număr de 835 de 

paturi, urmează a fi supusă aprobării Consiliului Județean Mureș la încetarea incidenței 

excepției instituite prin  dispozițiile art.16 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.70/2020. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.28426/15.10.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului 

Clinic Județean Mureș apreciem că sunt întrunite condiţiile pentru suopunerea spre 

aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Elena Popa/2 ex. 



1/2 

 

 

 

Văzut 

Director executiv 

Genica Nemeș 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 28426 din 15.10.2021și în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate nr. 28516 din 15.10.2021al Serviciului resurse umane, 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 

deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 

prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că în speță sunt incidente 

prevederile art. 15 din Normele 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, aprobate 

prin HGR nr. 56/2009, precum și ale art. 173,alin. (1),lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. 

(5) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ambele cu modificările și 

completările ulterioare. 

Conform prevederilor art.15 din H.G. 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 și 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;(…)”. 

Facem precizarea că, în considerarea prevederilor legale anterior menționate, 

organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” au fost 

aprobate prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Mureș. 

Însă, având în vedere dezlegarea dată de către Curtea de Apel Târgu Mureș prin Decizia 

nr.299/R/27.05.2021, pronunțată în dosarul nr.2272/102/2019 privind competenţa de 

aprobare a structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, potrivit căreia 

aceasta revine însăşi organului deliberativ – Consiliul Judeţean Mureş, căruia i-a fost 

transmis managementul acestei unităţi sanitare, iar nu Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Nr. 28553/15.10.2021 

Dosar. IX/B/1 
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Mureş, prin analogie, raportat la prevederile art.15 din Normele metodologice de aplicare 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, şi organigrama şi statul de funcţii 

trebuie supuse aprobării aceluiaşi decident  - Consiliul Judeţean Mureş. 

De asemenea, facem precizarea că, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului  SARS-CoV-2, prin OUG 

nr.70/2020 – art.16, alin.(1), prin derogare de la prevederile alin.(7) ale art. 172 din Legea 

nr. 95/2006, competenţa de aprobare a structurii organizatorice a unităţilor sanitare din 

subordinea autorităţilor administraţiei publice locale a fost transferată temporar  la 

Direcţia de Sănătate Publică, la solicitarea şi cu consultarea autorităţii. 

Astfel, Direcția de Sănătate Publică Mureș, sub nr.10262/22.09.2021, a avizat structura 

funcțională pentru Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”. 

În considerarea celor mai sus prezentate și având în vedere solicitarea Spitalului Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” de aprobare a organigramei și a statului de funcții, se impune 

supunerea spre aprobare a acestora, de către autoritatea administrației publice locale în a 

cărei subordonare este, respectiv  – Consiliul Judeţean Mureş.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „c” din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș, în calitatea sa de 

autoritate publică constituită la nivelul Județului Mureș, în exercitarea atribuțiilor privind 

gestionarea serviciilor publice de interes județean asigură, potrivit competențelor sale și în 

condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean 

privind sănătatea. 

Precizăm totodată că la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 

art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 

Județean Mureș ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art. 136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika/2 ex. 
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