NR. 13668/20.05.2022

PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____
din__________________2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş
nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale
Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.13661/20.05.2022 al Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane
nr.13702/20.05.2022, raportul Serviciului juridic nr.13727/20.05.2022, precum și
avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare adresele Spitalului Clinic Județean Mureș nr.5437/04.04.2022 și
nr.7431/10.05.2022, precum și structura funcțională avizată de Direcția de Sănătate
Publică Mureș nr.10262/22.09.2021,
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 modificările și completările
ulterioare,
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, cu modificările și completările
ulterioare,
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. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.167/2021 privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările
ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Spitalului Clinic Județean Mureș,
care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

Nr. 13661/20.05.2022
Dosar IX.B.1

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021 privind
aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș,
cu modificările ulterioare

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.
Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat prin adresa nr.5437/04.04.2022 operarea a două
modificări în statul de funcții, respectiv mutarea unui post vacant de fiziokinetoterapeut
de la Îngrijiri la domiciliu la Secția ortopedie-traumatologie și transformarea unui post
vacant de asistent medical de radiologie în fizician în cadrul Laboratorului radioterapie.
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, 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2021 privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările
ulterioare.

PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
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Nr. 13702/20.05.2022
Dosar IX.B.1

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021 privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările
ulterioare
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, fiind modificate ulterior
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.5/26.01.2022.
Cu adresele nr.5437/04.04.2022 și nr.7431/10.05.2022 conducerea unității spitalicești a solicitat
modificarea statului de funcții, după cum urmează:
- mutarea unui post vacant de fiziokinetoterapeut de la Îngrijiri la domiciliu la Secția ortopedietraumatologie, motivată de necesitatea desfășurării în condiții optime a programului de
recuperare post operatorie, în favoarea pacienților operați;
- transformarea unui post vacant de asistent medical de radiologie din structura Laboratorului
radioterapie în fizician, în vederea desfășurării în condiții optime a activității acestui laborator.
Menționăm că, aceste modificări nu influențează numărul maxim de posturi aprobat pentru
Spitalul Clinic Județean Mureș prin anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.10/2022 privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2022, cu
modificările și completările ulterioare.
Astfel, statul de funcții supus aprobării este fundamentat pe un număr de 1974 de posturi și
respectă structura organizatorică avizată de Direcția de Sănătate Publică Mureș sub
nr.14264/2021.
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.13661/20.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu
modificările ulterioare, apreciem că sunt întrunite condiţiile pentru supunerea spre aprobare a
acestui proiect de hotărâre.

ŞEF SERVICIU
Elena Popa
Întocmit: consilier Radu Teodora/2ex.

Nr. 13727/20.05.2022
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului
Clinic Județean Mureș, cu modificările ulterioare
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
Referatul de aprobare nr. 13661/20.05.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate nr. 13702/20.05.2022 al Serviciului Resurse Umane,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
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:
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, ambele 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.
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: 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.
Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat prin adresele nr.5437/04.04.2022 și
nr.7431/10.05.2022 modificarea statului de funcții, după cum urmează:
- mutarea unui post vacant de fiziokinetoterapeut de la Îngrijiri la domiciliu la Secția
ortopedie-traumatologie, motivată de necesitatea desfășurării în condiții optime a
programului de recuperare post operatorie, în favoarea pacienților operați;
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- transformarea unui post vacant de asistent medical de radiologie din structura
Laboratorului radioterapie în fizician, în vederea desfășurării în condiții optime a
activității acestui laborator.
Menționăm că, modificările propuse nu influențează numărul maxim de posturi aprobat
pentru Spitalul Clinic Județean Mureș prin anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.10/2022 privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul
2022, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, statul de funcții supus aprobării este fundamentat pe un număr de 1974 de
posturi și respectă structura organizatorică avizată de Direcția de Sănătate Publică
Mureș sub nr.14264/2021.
În considerarea celor mai sus prezentate și având în vedere solicitările Spitalului Clinic
Județean Mureș, se impune supunerea spre aprobare a modificărilor propuse, 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 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.167/2021 privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș, cu modificările
ulterioare, 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: Catrinoi Ionuț/2 ex.
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