U.A.T. BLAJ. CONSILIUL LOCAL
Piala I 848 nr. 16. cod 5 | 5400, judelul.Alba
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e-mail : primarieblaj@rcnet.ro

HOT RAREA NR.IOI
Din data de 20.06.2022

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII RESPECTIV DE PERSONAL
SI A ORCANIGRAMEI PENTRU SPITALUL MUNICIPAL BLAJ
Consiliul local al municipiului Blaj intrunit in pedin(a extraordinarS, convocati de
indati prin procedura LA DISTANTA, in data de 20.06.2022;
Luind in dezbatere proiectul de hotirire, prin care se propune aprobarea statului
de func{ii, respectiv de personal Ei a organigramei pentru Spitalul Municipal Blaj;
Analizind raportul de specialitate nr.3l784i 17.06.2022,. caa Ei expunerea de motive /
nota de fundamentare nn3l786/17.06.2022 ale biroului juridic contrasemnate de
Secretarul general municipiului Blaj prin care se propune aprobarea statului de funclii,
respectiv de personal qi organigrama pentru Spitalul Municipal Blaj;
Luind act de adresele nr. -1417/10.06.2022 si 3418/10.06.2022 inregistrate Ia
UAT- Municipiul Blaj cu nr. 31058/10.06.2022 si nr. 31059/10.06.2022 prin care se solicitl
aprobarea Organigramei $i a Statului de Functii pentru Spitalul Municipal BIaj;
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotirire
nn 31772117.06.2022 aprobat de Primarul municipiului Blaj;
Lu6nd act de avizele favorabile ale Comisiilor de specielitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj;
Cunosc6nd prevederile Legii -cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plStit din fonduri publice, OMS 122412010 privind aprobarea normativelor de personal
pentru asistenfa medicalii spitaliceascii, precum qi pentru modificarea gi completarea
Ordinului ministrului strniti(ii publice nr. 1.77812006 privind aprobarea normativelor de
personal, Hotararea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea locurilor de munci, a categoriilor de personal, a miirimii concrete a sporului
pentru condifii de munci previzut in anexa nr. Il la Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalutui plitit din fonduri publice, precum gi a condifiilor de acordare a
acestuia, pentru familia ocupafionali de funcfii bugetare "Sinitate 9i asistenfl socialS
" Hotararea nr. 91712017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
locurilor de munci, a categoriilor de personal, a mirimii concrete a sporului pentru condifii
de munci, prrecum gi a condifiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupafionali de
funcfii bugetare "Administrafie" din administra[ia publici centralii, Ordinul MS nr.
116812022 privind aprobarea Regulamentului de organizare gi desfiigurare a examenului
pentru ocuparea posturilor pe perioadi nedeterminatii, pentru personalul care a ocupat

Erl

concurs posturi de execufie, pe perioadi determinati, in perioada stirii de alerti sau
a situafiilor de risc epidemiologic qi biologic , Ordinul MS nr. 446/2017 privind aprobarea
Standardelor, Procedurii gi metodologiei de evaluare 9i acreditare a spitalelor;
in temeiul art.l29 alin.(l)m alin.(2) lit. a) si alin. (3) lit. c) si e) precum si ale art.l33
- 140 din OUG. nr: 5712019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ

HorARAsrE:

Art.l.-

al municipiului Blaj aproba

Organigrama Spitalului
Municipal Blaj in conformitate cu anexa nr. I parte integranta din prezenta hotirire.
Art.2-Consiliul Local al Municipiului Blaj aproba statul de funcfii pentru Spitalul
Municipal Blaj , conform anerei 2 parte integranta la prezenta hotlrire.

Consiliul Local

Art.3.-Primarul municipiului Blaj, Biroul Juridic din cadrul aparatului de
specirlitate al Primarului Municipiului Blaj si Spitalul Municipal Blaj vor duce la
indeplin ire prevederile prczentei hotii16ri.
Art,4.- Prrzenta hotirire se va comunica Institutiei Prefectului - judetul AIba
'
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Biroul juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Blaj.
Art.S. a) Prezenta hotirire se va supune controlului de legalitate exercitat de Prefect,
in condiIiile OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ.
b) Prezenta hotlirirc poate fi contestati in termenele, condiliile $i !s instantr
competenti, stabilite in conformitate cu prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr. 554 / 2004 cu modificlrile gi completirile ulterioare
Art.6.-Prczenta hotirAre a fost adoptattr cu un numiir de l9 voturi ( pentru > valabil
exprimate.
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