HOTĂRÂREA NR.5
din 26 ianuarie 2022
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Clinic Județean Mureș
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.1671/20.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.1694/20.01.2022,
raportul Serviciului juridic nr.1705/20.01.2022, precum și avizul comisiilor de
specialitate,
Luând în considerare adresele Spitalului Clinic Județean Mureş nr.19010/03.12.2021 și
nr.433/07.01.2022, structura funcțională provizorie nr.10658 /04.10.2021, așa cum a
fost modificată și completată prin avizul Direcției de Sănătate Publică Mureș
nr.14264/03.01.2022,
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,
Cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr.1224/2010 privind
aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.
1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal,
În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d” și alin.(5) lit.„c”, precum şi ale art.182
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.167/2021 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, se
modifică și se înlocuiesc cu anexele I și II, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane și Direcției economice
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Spitalului Clinic
Județean Mureş, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

Nr. 1671/20.01.2022
Dosar IX.B.1

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Clinic Județean Mureș

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și
Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș s-au aprobat organigrama și statul
de funcții ale unității spitalicești.
Cu adresa nr.19010/03.12.2021, în vederea implementării Proiectului PalPlan
SIPOCA733/MySMIS 129439 al cărui beneficiar este Ministerul Sănătății, conducerea
Spitalului Clinic Județean Mureș solicită modificarea organigramei și statului de funcții prin
înființarea Serviciului de îngrijiri paliative, cu un număr de 9 posturi.
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 competenţa aprobării modificării
organigramei și statelor de funcții aprobate.
Organigrama și statul de funcții supuse aprobării sunt fundamentate pe un număr de 1974
de posturi și au fost elaborate în baza structurii organizatorice avizată de Direcția de
Sănătate Publică Mureș sub nr.14264/2021.
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 pentru
modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș.

PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
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Nr. 1694/20.01.2022
Dosar IX.B.1

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic
Județean Mureș
Organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș au fost aprobate prin
anexele 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.167/2021 privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș.
Cu adresa nr.19010/03.12.2021, conducerea unității spitalicești a solicitat modificarea
organigramei și statului de funcții prin înființarea Serviciului de îngrijiri paliative cu un număr
de 9 posturi.
Modificarea structurii este necesară pentru implementarea Proiectului PalPlan
SIPOCA733/MySMIS 129439 în cadrul căruia Spitalul Clinic Județean Mureș a fost desemnat
centru pilot de îngrijiri paliative în ambulatoriu și la domiciliu. Prin acest proiect se dorește
dezvoltarea de centre pilot în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României pentru asigurarea
accesului egal la servicii de sănătate/îngrijiri paliative tuturor cetățenilor, indiferent de
stadiul de dezvoltate economică al regiunii în care își au domiciliul.
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.
Prin urmare, Direcția de Sănătate Publică Mureș, sub nr. 14264/2021, a avizat modificarea de
structură organizatorică solicitată de Spitalul Clinic Județean Mureș, respectiv înființarea
Serviciului de îngrijiri paliative.
Cu adresa nr.433/07.01.2022 Spitalul Clinic Județean Mureș ne-a comunicat cele 9 posturi
propuse a fi configurate în statul de funcții la Serviciul de îngrijiri paliative.
De asemenea, prin aceeași adresă, la Serviciul evaluare și statistică medicală s-a solicitat
transformarea a două posturi de asistent medical în economist și referent de specialitate.
Totodată, motivat de necesitatea creșterii calității actului medical, s-a solicitat
suplimentarea numărului de personal medico-sanitar și auxiliar sanitar cu un număr de 71
posturi. Această ultimă solicitare nu au fost cuprinsă în prezentul proiect de hotărâre și, cu
adresa nr.999/2022, s-au cerut mai multe informații suplimentare, care să fundamenteze un
eventual demers în acest sens.

Potrivit prevederilor art.15 lit.”b” din Hotărârea Guvernului 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 şi ulterioare, modificarea statelor
de funcţii și organigramei aprobate pentru unităţile sanitare se face de către autoritatea
administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu.
Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare
nr.1671/20.01.2021 pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic
Județean Mureș, apreciem că sunt întrunite condiţiile pentru promovarea spre aprobare a
acestui proiect de hotărâre.

ŞEF SERVICIU
Elena Popa

Întocmit: consilier Radu Teodora
2ex.

Nr.1705/20.01.2022
Dosar. IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și
Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.1671/20.01.2022 şi în considerarea celor reținute în raportul
de specialitate nr.1694/20.01.2022 al 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 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens
în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente 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 HGR nr.56/2009, dispozițiile
OMS nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență
medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea OMS
nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, precum și cele 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.
Potrivit prevederilor 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, „autoritatea administraţiei publice
locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele
competenţe:
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a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;(…)”.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.167/2021 au fost aprobate Organigrama
și Statul de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș.
Prin adresa nr.19010/03.12.2021, conducerea unității spitalicești a solicitat
modificarea organigramei și statului de funcții prin înființarea Serviciului de îngrijiri
paliative cu un număr de 9 posturi.
Modificarea structurii este necesară pentru implementarea Proiectului PalPlan
SIPOCA733/MySMIS 129439 în cadrul căruia Spitalul Clinic Județean Mureș a fost
desemnat centru pilot de îngrijiri paliative în ambulatoriu și la domiciliu.
Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unor centre pilot în cele 8 regiuni de
dezvoltare a României pentru asigurarea accesului egal la servicii de
sănătate/îngrijiri paliative tuturor cetățenilor, indiferent de stadiul de dezvoltare
economică al regiunii în care își au domiciliul.
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.14264/03.01.2022, a avizat
modificarea structurii organizatorice solicitate de Spitalul Clinic Județean Mureș,
respectiv înființarea Serviciului de îngrijiri paliative.
Prin adresa nr.433/07.01.2022 Spitalul Clinic Județean Mureș ne-a comunicat cele 9
posturi propuse a fi configurate în statul de funcții la Serviciul de îngrijiri paliative.
De asemenea, prin aceeași adresă, s-a solicitat transformarea a două posturi de
asistent medical din cadrul Serviciului evaluare și statistică medicală în economist și
respectiv, referent de specialitate.
În considerarea celor mai sus prezentate și având în vedere solicitarea Spitalului
Clinic Județean Mureș de aprobare a structurii organizatorice și a organigramei 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.
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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 pentru
modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean
Mureș, 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: Szövérfi Gabriella /2 ex.
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