
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

HOTĂRÂRE      
privind modificarea structurii organizatorice 
 a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia 

                       
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.01.2012  
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice 
a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 
231/10.01.2012; 

- Avizul Ministrului Sănătăţii, comunicat prin adresa 
nr.XI/A/RL/2998,4324/RL/4324/28.12.2012. 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6- Comisia sanatate si protectie sociala 
Având în vedere: 

- prevederile art. 174 (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in cadrul sănătăţii, cu 
modificările si completările ulterioare 

- prevederilor Legii nr. 215/2001 art. 91 (1) litera d) si aliniatul (5) litera a) punctul 3. 
În temeiul prevederilor art. 97 si art. 115 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 republicata,cu modificările si completările ulterioare adoptă prezenta: 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
Art.  1. Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenta 

Alba Iulia si in consecinţa Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 151/2011 se înlocuieşte 
cu Anexa la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia. 

Art. 2. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba 
- Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia 
- Direcţiei juridica si administraţie publica  
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice 
- Direcţiei dezvoltare si bugete 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,                                    CONTRASEMNEAZA, 
ION DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         HURBEAN MARIANA 
 
 
 
 
 
 
Nr. 2   
Alba Iulia, 26.01.2012 

 



Anexa

la Hotararea Consiliului Judetean Alba nr.2 din 26,01.2012

- Sectia medicina interna 49 paturi

din care:

- compartiment pneumologie 6 paturi

- compartiment reumatologie 6 paturi

- compartiment endocrinologie 5 paturi

- Sectia gastroenterologie 25 paturi

- Compartiment nefrologie 13 paturi

- Sectia cardiologie 50 paturi

din care:

- comp. terapie intensiva coronarleni 10 paturi

- Sectia oncologie medicala 31 paturi

din care:

- compartiment ingrijiri paliative 6 paturi

- Compartiment diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 17 paturi

- Sectia chirurgie generala 65 paturi

din care:

- comp. chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva 7 paturi

- compartiment chirurgie orala maxilo-faciala 5 paturi

- compartiment neurochirurgie 8 paturi

- Sectia urologie 25 paturi

- Sectia obstetica ginecologie 62 paturi

- Sectia neonatologie 30 paturi

din care:

- compartiment terapie intensiva 5 paturi

- compartiment prematuri 10 paturi

- Sectia pediatrie 45 paturi

din care:

- compartiment terapie acuta 5 paturi

- Sectia ortopedie si traumatologie 40 paturi

- Compartiment oftamologie 15 paturi

- Compartiment ORL 20 paturi

- Sectia ATI 28 paturi

- Sectia neurologie 75 paturi

din care:

- compartiment terapie acuta 5 paturi

- Sectia boli infectioase 50 paturi

din care:

- compartiment HIV/SIDA 10 paturi

- Compartiment dermato-veneralogie 8 paturi

- Sectia psihiatrie 50 paturi

20 paturi

- Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie 30 paturi

din care:

- compartiment recuperare medicala postraumatica 5 paturi

- Compartiment recuperare neurologie 15 paturi

- Statie de hemodializa 4 aparate

- Unitate Primire Urgente (UPU) 5 paturi

- Cabinet medicina dentara de urgenta

                                            TOTAL 763 paturi

Structura organizatorica a 
Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia

- Compartiment psihiatrie cronici (Baia de Aries)



- Spitalizare de zi 25 paturi

- Insotitori 14 paturi

- Bloc operator

- Sterilizare

- Farmacie

- Laborator analize medicale

- Laborator radiologie si imagistica medicala

- computer tomograf

- Laborator explorari functionale

- Serviciul judetean de medicina legala

- Serviciul de anatomie patologica

- compartiment citologie

- compartiment histopatologie

- prosectura

- Compartiment de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale

- Cabinet planificare familiala

- Cabinet medicina muncii

- Cabinet oncologie medicala

- Cabinet boli infectioase

- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

- Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (educatie specifica)

- Cabinet diabet zaharat, nutritie I boli metabolice (picior diabetic)

- CSM adulti cu stationar de zi          

- stationar de zi 35 locuri

- CSM copii

- Compartiment ergoterapie

- Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

- Dispensar TBC

medicina interna 

cardiologie

gastroenterologie

reumatologie

nefrologie

endocrinologie

pediatrie

chirurgie generala

chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva

neurochirurgie

neurologie

dermato-venerologie

psihiatrie

urologie

ortopedie si traumatologie

chirurgie maxilo faciala

oftamologie

ORL

obstetica ginecologie

psihiatrie

neuropsihiatrie

recuperare, medicina fizica si balneologie

geriatrie si gerontologie

alergologie si imunologie clinica

punct de recoltare

fisier - informatii

Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete in specialitatile:



LABORATOARELE DESERVESC ATAT SECTIILE CU PATURI CAT SI AMBULATORIUL INTEGRAT

MANAGER,                                         DIRECTOR MEDICAL,                           DIRECTOR FIN. CONT.

EC. COSARCA NICOLETA                DR. CURCA RAZVAN                            EC. MARZA DIANA

LA NIVELUL SPITALULUI FUNCTIONEAZA CENTRUL JUDETEAN DE DIABET ZAHARAT,NUTRITIE SI BOLI METABOLICE


