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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  NR.  187/2021 

privind aprobarea modificării normativului de personal, a statului de functii şi a 
organigramei Spitalului orăşenesc Haţeg 

 
 Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare al Primarului oraşului Haţeg nr. 336/93 din 
21.10.2021  prin care se propune aprobarea modificarii normativului de personal, a statului de 
funcţii şi a organigramei Spitalului orăşenesc Haţeg, în scopul eficientizării activităţii unităţii 
sanitare. 
           Având în vedere: 
a)raportul managerului Spitalului orăşenesc Haţeg nr. 9238 din 20.10.2021, înregistrat la 
Primăria Oraşului Haţeg sub nr. 21492 din 21.10.2021 şi a anexelor la acesta, prin care se 
propune aprobarea modificării normativului de personal, a statului de funcţii şi a organigramei 
Spitalului orăşenesc Haţeg. 
b)hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg,nr.82/2010 privind aprobarea  transferului 
managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Haţeg, judeţul  Hunedoara, de la 
Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al oraşului Haţeg;  

Ţinând cont de faptul ca propunerile privind modificările aduse statului de funcţii al 
Spitalului Orăşenesc Haţeg nu vizează modificări de structură medicală, reorganizarea, 
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii sanitare, astfel încât nu este necesară 
înaintarea acestora către Ministerul Sănătăţii și Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, 
pentru obţinerea avizului prevăzut de lege, în astfel de situaţii. 

În conformitate cu prevederile art. 16, art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 
de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, ale 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 şi completările ulterioare, raportat la 
prevederile art. 180 și următoarele din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
             În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139 alin. 
(1) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), 
alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea normativelor de personal a Spitalului orăşenesc Haţeg,  potrivit 
anexei 1 la prezenta hotărâre.         
Art. 2 Se aprobă modificarea statului de funcţii a Spitalului orăşenesc Haţeg,  potrivit anexei 
2 la prezenta hotărâre.         



Art. 3 Se aprobă modificarea  organigramei Spitalului orăşenesc Haţeg, potrivit anexei 3 la 
prezenta hotărâre. 
Art. 4 Anexele 1- 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste managerul Spitalului 
Orăşenesc Haţeg . 
Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.                                                               
Art. 7 Prezenta se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,  compartimentului 
resurse umane, serviciului juridic, direcţiei economice, compartimentului administraţie 
publică locala,  Spitalului orăşenesc Haţeg şi prin grija acestuia tuturor structurilor, 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
 
 
Haţeg,   la 21 octombrie 2021 
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