
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

privind stabilirea nivelului de salarizare pentru posturile de conducere  

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 16123 din 13 septembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

stabilirea nivelului de salarizare pentru posturile de conducere din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f, art.120 alin. 1 şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 15 alin. 2 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Art. 1. Se stabilește nivelul de salarizare corespunzător gradului, pentru posturile de 

conducere din cadrul Spitalului Județean de urgență Alba Iulia, astfel: 

- Manager - gradul II 

- Director medical - gradul II 

- Director financiar contabil - gradul II 

- Director îngrijiri - gradul II 

- Medic șef secție - gradul I  

 pentru secțiile cu un număr cuprins între 25 – 40 paturi 

- Medic șef secție - gradul II  

 pentru secțiile cu un număr de peste 40 paturi 

 pentru secția ATI 

- Medic șef UPU - gradul II  

- Medic șef laborator - gradul II  

- Farmacist șef - gradul II  

- Medic șef serviciu - gradul I 

- Medic șef dispensar TBC - gradul I 

- Medic șef CSM - gradul I  

- Șef serviciu - gradul II 

- Șef birou - gradul II 

Art. 2. Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 29/28 ianuarie 2011 își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia, Direcției de dezvoltare şi bugete, Direcției juridică și relații publice și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

         Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   
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Alba Iulia, 15 septembrie  2016 


