
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind încuviințarea cererii de modificare a Structurii organizatorice 

 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17 martie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii de modificare a Structurii organizatorice a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind încuviințarea cererii de modificare a 

Structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 4352/14 martie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului județean Alba;   

- decizia nr. 1/10 martie 2016 a Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, însoțită de nota de fundamentare a managerului și a directorului medical ai spitalului, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 4266/11 martie 2016. 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și 

protecție socială ; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 172 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G.  nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 15 lit. d din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.  nr. 162/2008 privind 

transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile 

administrației publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Încuviințează cererea (anexa prezentei hotărâri) adresată Ministerului Sănătății în 

vederea obţinerii avizului conform  de modificare a Structurii organizatorice a Spitalului Judeţean de 

Urgență Alba Iulia, prin reducerea numărului de paturi la unele secții, înființarea în cadrul structurii 

organizatorice a unui compartiment independent de Cronici în orașul Zlatna (în locația fostului Spital 

Orășenesc Zlatna) și transformarea Compartimentului de Prevenire și Combatere a Infecțiilor 

Nosocomiale în Serviciul de Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale 

Art. 2. Președintele Consiliului județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului județean Alba și Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Ministerului Sănătății, Prefectului judeţului Alba; 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; Direcţiei juridică şi 

relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba ; Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.  

     PREŞEDINTE,             Contrasemnează 

            Ion DUMITREL                SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                 Vasile BUMBU   
Nr. 38 

Alba Iulia, 17 martie 2016 




