ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CARACAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 08.08.2012 la Şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului
Local Caracal
Şedinţa a fost deschisă de secretarul municipiului Caracal, Rădescu Viorel Emil, care a făcut
prezenţa, arătând că sunt prezenţi 16 consilieri din cei 19 aleşi, absentând motivat d-nii consilieri
Pavel Cristian Constantin, Răileanu Vasile şi Ştefănescu Smarandache Niculae. Având în vedere
prevederile art. 39 alin. 4 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, secretarul municipiului arată că şedinţa se poate desfăşura în
condiţii legale având în vedere numărul consilierilor prezenţi.
Conform Regulamentului, ca preşedinte de şedinţă a fost propus d-nul consilier Alexe Costică,
propunerea fiind aprobată în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă a dat cuvântul d-lui viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi.
D-nul Viceprimar, dă citire ordinei de zi, care este supusă la vot şi aprobată în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinei de zi.
D-nul Alexe Costică dă cuvântul d-nei Ionescu Aura, director Resurse Umane pentru
prezentarea proiectului de hotărâre, făcând precizarea că în sală se află şi d-nul Conea Cristian Enache,
managerul Spitalului, iar dacă va fi cazul va putea răspunde la unele întrebări.
1.Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea organigramei, statului de funcţii şi structura
liniilor de gardă, pe specialităţi, ale Spitalului Municipal Caracal este prezentat de d-na Ionescu Aura
care oferă câteva detalii cu privire la proiectul de hotărâre care, în conformitate cu prevederile OUG
nr.162/2008 pentru 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.
În acest sens prin HG nr.529/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
s-a transferat managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale
Caracal care se regăseşte la poziţia 249 din hotărârea sus-menţionată.
În baza acestor două acte normative a fost emisă H.C.L nr.22/30.06.2010 privind transferul
managementului asistenţei medicale acordate de Spitalul Municipal Caracal, iar prin Ordinul
nr.1224/2010 au fost stabilite normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească,
Potrivit art.6 din actul normativ menţionat , numărul de posturi, pe categorii de personal,
între limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca
limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.
Conform art.197 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal este
supus aprobării Ordonatorului principal de credite, de către manager cu avizul Consiliului de
Administraţie al Spitalului.
În baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 723/2010 privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului Municipiului Caracal, Spitalul Municipal Caracal, prin adresa
nr.9592/07.08.2012 propune spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru un număr de
1062 posturi.
Precizăm că numărul de 1062 de posturi a fost calculat în conformitate cu prevederile
cuprinse în anexele 1,9,10 şi 11 la Ordinul nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească.
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Spitalul Municipal Caracal face parte din categoria spitalelor locale, aşa cum sunt definite de
art.172 lit,,c” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.15 alin(1) lit ,,a” şi „c” din HG nr.56/2009 privind
aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008, autorităţile administraţiei publice
locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare
subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.
În acest sens se propune spre aprobare proiectul de hotărâre mai sus-menţionat.
D-nul consilier Cernat Şerban solicită lămuriri cu privire la anexa nr. 2 la prezentul proiect,
secţia cardiologie, dacă medicul specialist este de oncologie medicală.
D-nul manager Conea Cristian Enache arată că este o greşeală.
D-nul consileri Gâtan Ilie solicită unele lămuriri cu privire la posturile vacante.
D-nul Conea Cristian arată că Ministerul Sănătăţii aprobă structura fiecărei unităţii print-un
Ordin al Minstrului existând o limită de normare a personalului în funcţie de numărul de paturi,
plecând de la un criteriu sever la unul mai puţin sever, iar la Spitalul mun. Caracal s-a aplicat un
criteriu mediu de normare a personalului pe numărul de paturi şi bineînţeles acest personal ar trebui
să poată fi suportat din punct de vedere al cheltuielilor salariale, iar în momentul de faţă se
încadrează cu cheltuielile în limita de 70% cheltuieli de personal din ceea ce decontează CAS şi
ceea ce până acum o lună era limita maximă admisă de către Ministerul Sănătăţii.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că totuşi organigrama prevede 1062 de persoane angajate,
bugetul fiind calculat pentru toate aceste poziţii, întrebând care este explicaţia referindu-se şi la
locurile vacante care sunt foarte multe.
D-nul Conea Cristian arată că bugetul nu este calculat în funcţie de numărul de persoane,
acesta este calculat de către CAS în baza unui contract şi pornind de la o formulă de calcul elaborată
de Ministerul Sănătăţii în funcţie de numărul de paturi finanţate la nivelul fiecărei unităţi urmând ca
fiecare unitate să aibă obligativitatea să se încadreze în bugetul alocat anual, ceea ce înseamnă că se
pot încadra aceste 1062 de persoane, dar acest lucru nu înseamnă că prin ceea ce decontează CAS se
şi pot plăti salariile la nivelul legal.
D-nul consilier Bujor Vasile arată că cele 440 de paturi, obligatoriu în conformitate cu
organigrama trebuie să fie deservite de 1062 de persoane, întrebând ce este în neregulă.
D-nul Conea Cristian arată că se poate norma o asistentă la 5 paturi sau la 15 paturi, iar
bugetul se face din cotractul încheiat cu CAS şi care se calculează în baza unei formule mai susmenţionate, la care se mai adaugă ceea ce decontează Ministerul pentru cei care au rămas bugetari,
urmând aşa cum s-a mai precizat să se încadreze în aceste sume.
D-nul consilier Gâtan Ilie întreabă care este fondul de salarii aferent salariaţilor în momentul
de faţă şi care va fi fondul de salarii pentru cele 1062 de posturi şi cât este acoperit de la Casa de
Sănătate.
D-nul Conea Cristian arată că în momentul de faţă se încadrează cu limita cheltuielilor de
personal de 72% din ceea ce se primeşte lunar de la CAS plus venituri proprii, undeva la
14 500 000 000 bani vechi este fondul de salarii din cele 15 miliarde primite de la CAS.
D-nul consilier Ilin Radu îi urează succes d-lui Conea Cristian, precizând că Spitalul este
una dintre instituţiile de bază ale oraşului, fiind una dintre societăţile importante care ocupă un
număr mare de locuri de muncă pentru oamenii din oraşul Caracal şi că este bine să fie aprobată
organigrama, aceasta fiind şi cartea de vizită şi pornind de la această organigramă şi statul de
funcţiuni, d-nul Conea Cristian ar putea să demonstreze că poate să eficientizeze munca în spital şi
să fie adus la parametri care ar trebui. În statul de funcţiuni, se observă că şi şefii de secţii sunt cu
delegări, ceea ce demonstrează că în spital nu s-a mai condus aşa cum trebuie de multă vreme şi de
aceea ar trebui să-i dăm încredere d-lui director şi să acordăm prioritate sănătăţii. Mai arată că aşa
cum preciza d-nul consilier Bondrescu, d-nul primar să organizeze cât mai repede un concurs pentru
ocuparea postului de director la spital, pentru a avea un post fix.
D-nul consilier Alexe Costică arată că va prezenta, în următoarea şedinţă, o informare cu
ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Municipal Caracal începând cu anul 2009 şi până în prezent.
D-nul consilier Gâtan Ilie arată că a făcut acele precizări pentru a se ştii de unde se pleacă şi
cu ce se poate ajuta şi pentru a se lămuri ce fond de salarii sunt şi cum se pot găsi resurse ca să se
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poată bugeta posturile care sunt vacante, pentru că activitatea spitalului nu se poate dezvolta dacă
aceste posturi rămân vacante.
D-nul consilier Florea Octavian arată că la secţia ATI există un număr de 6 posturi de medic
specialist vacante, întrebând dacă în viitor se va angaja personal la această secţie, la secţia
nefrologie care la fel este neacoperită cu medici specialişti, precum şi secţia de urologie.
D-nul Conea Cristian arată că la secţia de urologie există medic specialist începând cu 1
august, iar în legătură cu celelalte de-a lungul timpului au fost organizate concursuri, dar din păcate
nu s-a prezentat nimeni şi referitor la secţia de nefrologie se caută un medic specialist, iar de curând
s-a prezentat un medic specialist pentru secţia de diabet zaharat şi boli de nutriţie. Mai precizează că
se intenţionează să se dezvolte acest spital prin atragerea de noi specialişti, prin înfiinţarea de noi
specialităţi şi în acest fel să se încerce să se urce acest spital de la gradul IV la gradul III, pentru că
în momentul de faţă spitalul nu se poate complace situaţiei existente de spital de gradul IV având o
clădire relativ nouă şi specialişti pe multiple domenii, precum şi o dotare destul de bună.
Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă, d-nul consilier Alexe
Costică declară închise lucrările şedinţei extraordinare.

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

ALEXE COSTICĂ

VIOREL EMIL RĂDESCU

3

