ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2016.
Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes şi Avizul Comisiei de
specialitate nr. 5 pentru administratie publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice,
respectarea drepturilor si a libertatii cetatenilor din cadrul Consiliului Local al municipiului
Caransebeş, Raportul nr. 5310/25.02.2016 al Compartimentului Resurse Umane,
Văzând prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii art. 183 alin.3,
Ordinul ministerului sanatatii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenţa medicală spitalicească,
În temeiul art. 36, alin. (1), (2) lit.a),(3) lit.b) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes, avand in vedere
infiintarea Serviciului aprovizionare, transport si administrativ si a Serviciului prosectura, fara
modificarea numarului actual de posturi, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. Se aproba infiintarea unui numar de 11 posturi la Sectia de recuperare, medicina fizica
si balneolgie cu obligatia incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, conform statului
de personal/functii, anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Spitalului Municipal de Urgenta
Caransebes si Primarul municipiului Caransebes prin Compartimentul Resurse Umane.
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2),
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
•
•
•
•
•
•
•

Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
Primarul municipiului Caransebeş;
Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes;
Compartimentul Resurse Umane;
Compartimentul Audit;
Direcţia Economică;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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