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HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul 

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 
  Luând în dezbatere : 
  - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea liniilor de gardă la nivelul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea liniilor de gardă la 
nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 

- raportul de specialitate nr. 3878/3 martie 2017 al Biroului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- solicitarea nr. 3370/2 martie 2017 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 3785/2 martie 2017. 

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 atribuții 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 liniile de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Finanţarea liniilor de gardă 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. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129/28 iulie 2016 îşi încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 



Art. 4. 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.  

Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete 
şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 
         

                CONTRASEMNEAZĂ 
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Nr. 81 
Alba Iulia, 16 martie 2017 



Anexa la Hotărârea  
Consiliului Județean Alba nr. 81/16 martie 2017 

 
 

I. Linii de gardă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 
 

Nr. 
crt. 

Titulatura liniilor de garda în specialităţi clinice şi 
paraclinice 

Numărul de linii de 
gardă continue   

1.  Medicină internă I 1 
2.  Medicină internă II 1 
3.  Cardiologie 1 
4.  Chirurgie generală 1 
5.  Obstetrică ginecologie 1 
6.  Neonatologie 1 
7.  Pediatrie 1 
8.  Ortopedie și traumatologie 1 
9.  ATI 1 
10.  Neurologie 1 
11.  Boli infecțioase 1 
12.  Psihiatrie acuți 1 

 Total linii de gardă în specialități clinice  
12 

1. Laborator analize medicale 1 
2. Laborator radiologie și imagistică medicală 1 
 Total linii de gardă în specialități paraclinice 2 

 
II. Liniile de garda la domiciliu în specialităţi 

 

Nr. 
crt. 

Titulatura linei/liniilor de garda  la domiciliu în 
specialitatea/specialităţile, medicale 

Numărul liniilor de 
gardă la domiciliu  

propuse spre aprobare 
ordonatorului principal 

de credite 
1.  Secția ORL  1 
2.  Comp. urologie 1 
3.  Comp. oftalmologie 1 
4.  Serviciul medicină legală  1 

    5. Secția oncologie medicală 1 
    6. Compartiment neurochirurgie 1 

 Total linii de gardă la domiciliu 6 
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