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HOTĂRÂREA NR.32 DIN 08.08.2012
REFERITOR LA : Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi structura liniilor de
gardă, pe specialităţi, ale Spitalului Municipal Caracal
EXPUNERE DE MOTIVE :
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” şi alin. (3) lit. “b”, din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Local „ exercită următoarele categorii de atribuţii: atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului
de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes local” şi „aprobă în condiţiile legii, la propunerea primarului,
înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de
interes local”.
AVÂND ÎN VEDERE :
- Raportul nr. 9398 din 07.08.2012, prin care Direcţia Managementul Resurselor Umane,
Informare, Relaţii Publice propune aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Structura liniilor de gardă
pe specialităţi ale Spitalului Caracal;
- Proiectul organigramei, a statului de funcţii şi a structurii liniilor de gardă, pe specialităţi,
înaintate de către Spitalul Municipal Caracal prin adresa nr. 9592/07.08.2012;
- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea
descentralizării a fost transferat ansamblul de atribuţii şi competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare exercitării acestora
- prevederile art. 15 alin. (1) lit. „a” şi „c” din H.G. nr.56/2009 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008;
- H.G. nr. 529/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
sănătăţii;
- H.C.L nr.22/30.06.2010 a Consiliului Local al Municipiului Caracal privind transferul
managementului asistenţei medicale acordate de Spitalul Municipal Caracal;
- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 723/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipiului Caracal;
- Ordinul nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.
1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;
- Prevederile anexei I şi III din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fondurile publice şi actele normative în vigoare referitoare la salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
-Art. 36 alin. (2) lit. „a” şi alin. (3) lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
completată şi modificată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Municipal Caracal, conform
anexelor nr. 1 şi nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Structura liniilor de gardă, pe specialităţi, din Spitalul Municipal Caracal,
conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.3 Primarul municipiului Caracal, prin Aparatul de specialitate: Direcţia Administraţie Publică
Locală, Servicii Asistenţă Socială, Direcţia Resurse Umane şi Spitalul Municipal Caracal vor duce la
îndeplinirea prevederilor prezentei dispoziţii.
Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Olt, Primarului Municipiului
Caracal, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Servicii Asistenţă Social, Direcţiei Resurse Umane şi
Spitalului Municipal Caracal.
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