
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării liniilor de gardă la domiciliu în specialităţi  

în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară publică în data de 28 aprilie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării liniilor de gardă la domiciliu în 

specialităţi în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării liniilor de 

gardă la domiciliu în specialităţi în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 6878/19 aprilie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 6446/18 aprilie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 6828/18 aprilie 2016.  

Ținând cont de: 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;  

- Legii 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. 16 lit. b 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; 

- 22 alin. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice 

din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 

comitetului director din cadrul spitalului public; 

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 următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea liniilor de gardă la domiciliu în specialităţi în cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia aprobate prin pct. II din Anexa Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 196 din 22 decembrie 2015, secțiile care urmează a asigura continuarea 

activității prin liniilor de gardă la domiciliu fiind:  

 Secţia oncologie medicală -1 linie de gardă,  

 Secţia ORL – 1 linie de gardă,  

 Compartiment urologie -1 linie de gardă,  

 Compartiment oftalmologie -1 linie de gardăa,  

Art. 2. Finanţarea liniilor de gardă la domiciliu în specialităţi se va asigura de către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, prin încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli alocat, 

în conformitate cu prevederile legale. 



Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și Managerul 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: Prefectului judeţului Alba; Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

  

  

   PREŞEDINTE,                                               

  Ion  DUMITREL                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                                                                                                            Vasile BUMBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 73 

Alba Iulia, 28 aprilie 2016 


