
Proiect nr.f
Aviz Toate Comisiile

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Statului de functii alSpitalului oriqenesc ,,Sfantul

lerarh Nicolae". Bicaz, prin infiinlarea Biroului Managementul Calititii Serviciilor llledicale

Consiliul Local al oragului Bicaz judetul Neam!;
Vdzand prevederile Legii nr. 95i2006 privind reforma in domeniul s6ndtdlii, cu

modiflc5rile ulterioare, Legii nr, 53/2003 privind Codul Muncii @, cu modificdrile ulterioare, ale
Ordinului ministrului sinEttit\ii nr.122412010 privind aprobarea normativelor de personal pentru
asistenla medicale spitaliceascd, precum gi pentru modificarea $i completarea Ordinului
ministrului sdndtetii publice nr.'1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Av6nd in vedere prevederile Ordinului minishului sanAt6lii nr.975/2012 privind
organizarea structurii de management al calitbtii serviciilor medicale in cadrul unitdliior sanitare
cu paturi din reteaua Ministerului Sdnet;tiiSi a autoritetilor administratiei publice locale;

Vazand adresa nr, 6331131.A7 .2017 ,inregistrate la Primdria oraqului Bicaz sub nr.
8673123.08.2017 , prin care Spitalul Or6genesc ,,SfAntul lerarh Nicolae"- Bicaz solicitd
aprobarea Statulu de functii, suplimentat cu 3 posturi apa(in6nd Birouiui Managementul
Calitdtii Serviciilor Medicale, infiintai potrivit HotdrArii Consiliutui de AdministraUe 7/31,07,20j7i

Luand act de expunerea de motive a primarului ora$ului Bicaz, domnul Nicolae
SelSgean;

JinAnd cont de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialiiate al
primarului inregistrat sub nr, 8692i/23.08.201 7;

Potrivit avizului favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliu-lui Local;

In temeiul art.36 alin, (2) lit. d), alin, (3) lit. b), art.45 alin, (1) 9i art.'115 atin, (1)lit. b)
din Legea nr.215/2001 privind administralia publicd localS, republicatS, cu modificdrile
ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1 - Aproba Statul de funclii al Spitalului Ordgenesc ,,Sfdntul lerarh Nicolae,,- Bicaz,
prin lnfiin[area Buoului IVanagementul Calit5tii Serviciilor l\,,ledicale, conform anexelor la
pfezenta hotSfare,

Art. 2 - Primarul ora$ului Bicaz, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire
prezenta h06fare,

Art. 3 - Prjn grija secretarului oragului, hotdr6rea se va comunica persoanelor gi

autoritdlilor interesaie,

Primar - Nico



EXPUNERE DE MOTIVE

In conformitate cu:
- art. 36 alin, (6) pct. 6 si a art. 45 alin (1) din Legea nr.21812001

publice locale cu modificerile si completdrile ulterioare;
-Legea Nr. 95/2006-privind reforma in domeniul sdndtet;i @,

comoletdrile ulterioare:

P

NICOLA

-0rdinul Nr.975 din 1 octombrie 2012, privind organizarea structurii de management
al calitdlii serviciilor medicale in cadrul unitdlilor sanltare cu paturi din re[eaua lVinisterului
Shndtelii gi a auioritdlilor administratiei publice tocale;

Prin Hotdrerea Consiliului de Administratie a Spitalului Ordqenesc ,,SF. IERARH
NICOLAE" BICAZ din data de 31.07.2017 s-a aprobat suplimentarea Statului de functii cu
tre postur., inri ntarea Managementului Caiitetii Serviciilor Medicale, precu.n si
aprobarea scoaterii la concurs a celor trei posturi;

VbzAnd adresa Spitalului nr. 6351131.07 .2017, inregishatd Ia primdfla oragului
Bicaz sub nr. 8673123.08.2017 , prin care se soliciu analiza gi aprobarea Staiului de Functii
prin infiinlarea biroului Managementului Calitetii Serviciilor Medicale;

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere qi aprobare
proiectu de hotArare privind aprobarea modificdrii Statului de functii al Spitalului Ordgenesc
,,SFANTUL IERARH NICOLAE"- Bicaz prin infiinlarea Biroului Managementul baliti!i

Serviciilor Medicale.

a adminisiraliei

cu modificirile gi



Temeiul de fapt
AnalizAnd proieciul de hotirare privind aprobarea modificdrii Statului de funclii al

Spitalulul Ord$enesc ,,SFANTUL IEMRH NICOLAE,- Bjcaz, se constaE urmatoarete:

- ln data de 27 .04.2017. prin HCL nr. S0 a fost apfobata modificarea Organigramei si
Statului de funclii din cadrul Spitalului Ordsenesc ,,SFANTUL IEMRH NlCOLnf,,- Bicaz.

Prin Hotdrerea Consiliului de Administralie a Spitalului Ordgenesc,,SF. IEMRH
NICOLAE" BICAZ din data de 31,07.2017 s-a aprobat suplimentarea Staiului de functii cu
trei posturi, infiinlarea Managementului Calitifii Serviciilor Medicale, precum Ei
aprobarea scoaterii la concurs a celor trei posturi,

Vdzand adresa Spitalului nr. 6351/31 .07.201 7, inregistratd la primeria ora$ului Bicaz
sub nr. 8673/23.08.2017, prin care se solicite analiza gi aprobarea Staiului de Funclii prin
infiintarea biroului Managementului Calititii Serviciilor Medicale.

Jemei leqal
ln conformitate cu art. 36 alin. (6) pct. 6 si a art.45 alin (1)din Legea ff.218120A1 a

administratiei publice locale cu modificirrle si completdrile ulterioarel
Legea Nr. 95/2006-privind reforma in domeniul sdndtdtij @, cu modific6rile si

completd'ile ulter oare:

Ordinul Nr.975 din I octombrie 2012, privind organizarea structurii de management
al calitdtii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Miniiterului
Sandtalii $i a autorit6liior adminiskatiei publice ocale;

Fale de cele prezentate mai sus, consider ce proiectul-de hoti16re privind aprobarea
modificarii Statului de funclii al Spitatului ordqenesc ,,SFANTUL TERARH N|iOLAE"_
Bicaz, iniliat de Primarul Oraqului Bicaz se incadreazd in limitele legale Ei poate fi supus
dezbatef ii Consiliului Local.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea modificirii Statului de funcfii al Spitalului Oresenesc

,,SFANTUL IERARH NICOLAE". B|CAZ

Consilier Juridic
Pop-Rezbuc Adriana Marinela
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