HOTĂRÂREA NR.79
din 26 mai 2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal
„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 13665/20.05.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate nr.13699/20.05.2022 al Serviciului resurse umane,
raportul juridic nr.13718/20.05.2022 al Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere solicitarea Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu’ Târnăveni
nr.10096/16.05.2022,
Luând în considerare prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.446/2017 privind
aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
și ale art.14 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Sănătății,
În considerarea prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.
„c”, ale art. 182 alin. (1), precum și ale art. 589 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu“ Târnăveni, se modifică după cum urmează:
1. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotarâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu“
Târnăveni, care răspunde de ducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

Nr. 13665/20.05.2022
Dosar VI/D/1

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, unitate sanitară cu paturi,
aflată în rețeaua Consiliului Județean Mureș, se află în procedură de acreditare.
Unul dintre documentele solicitate în această procedură, potrivit prevederilor
Ordinului ministrului sănătății nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor,
Procedurilor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor este Regulamentul
de organizare și funcționare al spitalului.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 a fost aprobat
Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni.
Cu adresa nr.10096/16.05.2022, conducerea Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni a solicitat actualizarea Regulamentului de organizare și
funcționare.
Solicitarea de actualizare este motivată de necesitatea îndeplinirii standardelor de
acreditare a spitalului, prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății
nr.446/2017, în condițiile modificării organigramei și statului de funcții ale instituției
precum și a atribuțiilor specifice unor posturi sau unor compartimente din cadrul
spitalului.
Luând în considerare cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Nr.13699/20.05.2022
Dosar VI/D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

Pentru spitalele din rețeaua Ministerului Sănătății, regulamentele de organizare și
funcționare se aproba prin ordin al ministrului sănătății în temeiul art.14 alin.(3) din
Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii.
Managementul Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, a fost preluat
de către Consiliul Județean Mureș, în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale.
Prin urmare, având în vedere competențele consiliului județean prevăzute la art.173
alin. (1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 a fost aprobat
Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni.
Potrivit prevederilor art.249 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea calității
serviciilor de sănătate se face prin acreditarea unităților sanitare de către Autoritatea
Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.
Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni se află în procedură de
acreditare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.446/2017
privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a
spitalelor.
Unul dintre documentele solicitate în cadrul acestei metodologii este Regulamentul de
organizare și funcționare al spitalului. De la aprobarea acestuia, în luna iunie 2021, au
intervenit mai mulți factori ce fac necesară actualizarea lui. Dintre acești factori
amintim:
 unele modificări ale organigramei și statului de funcții, aprobate prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și
Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările
ulterioare;
 aspecte care țin de organizarea şi funcţionarea structurii de management al
calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi
serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de
management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, în



conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi
preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate
nr.1312/250/2020;
actualizarea atribuțiilor specifice ale unor funcții de farmacist, psiholog,
referent/referent
specialitate
(managementul
calității),
responsabil
managementul calității, medic (managementul calității), autopsier, asistent
anatomie patologica, farmacist clinician, precum și ale comisiei deceselor și
laboratorului radiologie.

Prin urmare, cu adresa nr.10096/16.05.2022, conducerea Spitalului Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni a solicitat actualizarea Regulamentului de organizare
și funcționare a spitalului.
Luând în considerare referatul de aprobare nr.13665/20.05.2022 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea
spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

ȘEF SERVICIU
Elena Popa

Întocmit: Șef serviciu Elena Popa/2..ex.

Nr. 13718/20.05.2022
Dosar. IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr.106/24.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 13665/20.05.2022 și în considerarea celor reținute în
Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.13699/20.05.2022,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019,
am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens
în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.249 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătății nr.446/2017 privind
aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a
spitalelor, ale art.14 alin.(3) din Hotărârea nr.144/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordonanţei de urgenţă nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare.
Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, unitate sanitară cu paturi
aflată în rețeaua Consiliului Județean Mureș, se află în procedură de acreditare.
Potrivit Ordinului ministrului sănătății nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor,
Procedurilor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor, unul dintre
documentele solicitate în cadrul acestei metodologii este Regulamentul de organizare
și funcționare al spitalului.
Pentru spitalele din rețeaua Ministerului Sănătății, regulamentele de organizare și
funcționare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în temeiul art.14 alin.(3) din
Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
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Sănătăţii. Având în vedere transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate
de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, în
temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.162/2008, în speță a managementului Spitalului
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni către Consiliul Județean Mureș, pentru
această unitate sanitară Regulamentul de organizare și funcționare al instituției se
aprobă de către consiliul județean.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 a fost
aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni.
De la aprobarea Regulamentului, în luna iunie 2021, au intervenit mai mulți factori ce
fac necesară actualizarea acestuia, întrucât s-a modificat organigrama și statul de
funcții, organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de
sănătate și siguranței pacientului, precum și actualizarea atribuțiilor specifice unor
funcții.
Prin adresa nr.10096/16.05.2022, conducerea Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni, a solicitat actualizarea Regulamentului de organizare și
funcționare a spitalului, acesta fiind necesar în vederea îndeplinirii standardelor de
acreditare a spitalului, prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății
nr.446/2017.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice
județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d” din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea
serviciilor publice de interes judeţean, sens în care potrivit alin.(5) lit.„c” din același
text legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judeţean privind sănătatea.
Menționăm că, la elaborarea 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
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/24.06.2021 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, 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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