
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

HOTĂRÂRE 
privind completarea Regulamentului de organizare si funcţionare 

 a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia  
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 mai 2012,  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive si proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de 

organizare si funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia;  
- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice nr. 6014 

din 15.05.2012; 
Văzând: 
- propunerile de completare privind Regulamentului de organizare si funcţionare 

a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia, prin adresa nr. 5.164/15.05.2012; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – „Comisia administraţie publica locala, 

juridica si ordine publica”; 
 Având în vedere prevederile:  
- Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- art.91(2), lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 Art.I. Regulamentul de organizare si funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 35 din 23.02.2012, se completează după cum 
urmează: 

La Capitolul II Managementul Spitalului, subcapitolul 2.3.2. Atribuţii generale ale 
Comitetului director, se introduce un nou punct, punctul 21 cu următorul cuprins:  

“21. Aproba tarifele ofertate pentru pachete de servicii medicale indicate de medicul de 
medicina muncii in conformitate cu prevederile Hotarari Guvernului nr.355/2007 privind sanatatea 
lucratorilor, modificata prin Hotararea Guvernului nr.1169/12.12.2011 si care nu sunt reglementate 
prin acte normative, emise de Ministerul Sanatatii, in vederea incheierii contractelor de prestari 
servicii de medicina muncii, cu persoane juridice care au un numar de cel putin 10 angajati.” 
 Art.II. Managerul Spitalului judetean de Urgenta Alba Iulia, doamna Cosarca Nicoleta, va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 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; 
- Direcţia juridică şi administraţie publică; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel                                                                                          
        CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                           SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                        Hurbean Mariana                               
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