ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011
privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă
totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 13, proprietate publică a Judeţului Alba;
- solicitarea nr. 4185576/21 noiembrie 2019 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25839/25 noiembrie 2019.
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3,
proprietate publică a Judeţului Alba;
- Contractului de administrare nr. 966-3287220/1/2012 încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287
lit. b, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă prelungirea, începând cu data de 1 ianuarie 2020 până la data de 31
decembrie 2020, a perioadei de dare în administrare a imobilului care face obiectul Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale
Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de
clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate
publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012,
încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, cu un nou Act adiţional
care va avea ca obiect modificarea duratei contractului, în sensul prelungirii duratei contractului
până la data de 31 decembrie 2020.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţul Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenţiei Naţionale Antidrog, Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcţiei juridică și administrație publică, Direcției
dezvoltare și bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 232
Alba Iulia, 29 noiembrie 2019

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii,
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26337/29 noiembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a
bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”,
aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a
Judeţului Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirii perioadei de dare în administrare
a Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la
etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii
nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, Consiliul Judeţean Alba a
aprobat darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă
totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba, pentru
funcționarea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, care funcţionează în
această locaţie.
Agenţia Naţională Antidrog, este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care
funcţionează la nivel de direcţie în subordinea Ministerului Afacerilor Internelor, în conformitate
cu prevederile H.G. nr. 461/2011.
Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de
28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr.
185/2014, nr. 197/2015, nr. 220/2016, nr. 144/2017, nr. 347/2017 şi nr. 305/2018 a fost
aprobată prelungirea succesivă a duratei contractului de administrare până la data de 31
decembrie 2019.
Ţinând cont de faptul ca durata contractului va expira luna decembrie, prin adresa
nr. 4185576/21 noiembrie 2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 25839/25
noiembrie 2019, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea continuării activităţii Centrului
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, în spaţiul mai sus menţionat.
III. Reglementări anterioare
- Hotărâriea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3,
proprietate publică a Judeţului Alba
- Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr. 185/2014, nr.
197/2015, nr. 220/2016, nr. 144/2017, nr. 347/2017 şi nr. 305/2018
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, și art. 298 și urm. din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 861 alin. 3 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 232 din 29 noiembrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26338/29 noiembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011
privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă
totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 232/29 noiembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul
I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 13, proprietate publică a Judeţului Alba;
- solicitarea nr. 4185576/21 noiembrie 2019 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 25839/25 noiembrie 2019.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 26505 din 3 noiembrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectului de hotărâre privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a
bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”,
aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a
Judeţului Alba
Conform prevederilor art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Autorităţile prevăzute
controlează modul de exercitare a dreptului de administrare”.
Bunul-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”,
aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, este proprietate publică a
Judeţului Alba şi a fost dat în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, pentru a funcţiona Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Alba, care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie. Agenţia Naţională
Antidrog este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care funcţionează la nivel de
direcţie în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit prevederilor H.G. nr.
461/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de
28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului, prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba.
În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr.
185/2014, nr. 197/2015, nr. 220/2016, nr. 144/2017 , nr. 347/2017 şi nr. 305/2018 a fost
aprobată prelungirea succesivă a duratei contractului de administrare până la data de 31
decembrie 2019.
Prin adresa nr. 4185576/21 noiembrie 2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
25839/25 noiembrie 2019, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea prelungirii perioadei de
dare în administrare a spaţiul mai sus menţionat unde își desfășoară activitatea Centrului.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea prelungirii prin Act adiţional,
până la data de 31 decembrie 2020, a Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012,
încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, respectiv a prelungirii până
la data de 31 decembrie 2020, a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
241/2011.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 298 și urm din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului
Județean Alba va permite prelungirea duratei contractului 966–3287220/1/2012, încheiat între
Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de
aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu
privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele
măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28 iunie 2019 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
- Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
protecţia Copilului Alba asupra imobilului, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
situate administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a, art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287
lit. b, art. 349 și urm. din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil
(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 99 alin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al
municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea
corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu
modificările şi completările ulterioare, până în data de 31 decembrie 2020.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 233
Alba Iulia, 29 noiembrie 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii,
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26339/29 noiembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirea restrângerii dreptului de
administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului
situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi
prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora instituit în favoarea Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este unitate conexă a
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba cu personalitate juridică, finanţată de Consiliului
Judeţean Alba. Acest centru coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific
serviciile educaţionale realizate de către instituţiile de învăţământ preuniversitar, participă la
formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de
învăţământ preuniversitar din judeţ, participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de
formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop, evaluează specialiştii care
oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice
precum şi mediatorii şcolari. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba
dezvoltă servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrul
Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică, servicii de terapie a tulburărilor de limbaj,
prin Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare.
Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la
etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 68, judeţul Alba în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității
specifice Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise
mai sus.
Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun prelungirea restrângerii dreptului de
administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi
prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, până în data de 31 decembrie 2020.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele
măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 304/27 noiembrie 2018 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie
2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 143/28 iunie 2019 privind prelungirea
termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie

2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 1, art. 287 alin. 2 lit. b, și art. 349 și urm. din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 858, art. 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil
(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- art. 99 alin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al
municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și
completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 233 din 29 noiembrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26340/29 noiembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 233/29 noiembrie 2019 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru
funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu
modificările şi completările ulterioare;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 26508 din 3 decembrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri
pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68
este proprietate publică a Județului Alba, cuprins la poziția cu nr. crt. 195 în Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba şi este în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform contractului de administrare
nr. 3965-2646/26.03.2013.
Imobilul este compus din: clădire edificată în regim S+P+3, din beton şi cărămidă, având
suprafaţa construită de 757,55 mp şi teren aferent în suprafaţă de 911 mp, înscris în CF nr. 75437
Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1.
Întrucât din luna septembrie 2018 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Alba nu a mai putut funcţiona în imobilul Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba, Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a identificat 4 birouri care au fost puse la
dispoziția Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în suprafaţă utilă totală
de 45,75 mp în incinta sediului din Alba Iulia, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 68 , repartizate astfel:
o Birou P11, parter, S= 18 mp, Birou P16, parter, S= 9,9 mp, Birou P17, parter, S=
7,4 mp și Birou E1 16, etaj 1, S= 7,4 mp.
Conform art. 874 alin. 1 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod Civil republicată, cu
modificările și completările ulterioare, „Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate
publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate
publică.”.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 235/2018, nr. 304/2018, şi nr. 143/2019
a fost aprobată prelungirea succesivă a duratei dreptului de folosință până la data de 31
decembrie 2019.
Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la
etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 68 în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității specifice
Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise mai sus,
până la data de 31 decembrie 2020.
Predarea – preluarea imobilului menționat se va face pe bază de protocol, iar Contractul
nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean
Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Alba asupra imobilului,
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, situate administrativ în Municipiul Alba Iulia,
b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68 se va modifica în mod corespunzător.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 298 și urm din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului
Județean Alba va permite prelungirea duratei dreptului de folosință gratuită în favoarea
Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Radu Octavian NEAG

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație
capitală și schimbare de destinație din școală postliceală sanitară în secție de recuperare,
medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de
destinație din școală postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și
extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 al in. 1 l it. b și lit. d și art . 173 al in. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art. 44 di n L egea n r. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
În temeiul art. 182 al in. 1 şi alin. 3 , art. 196 al in. 1 l it. a și art. 243 al in. 1 l it. a d in
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație
capitală și schimbare de destinație din școală postliceală sanitară în secție de recuperare,
medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”,
conform anexei nr. 1 care cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi anexei nr. 2 care cuprinde
indicatorii tehnico-economici - părți integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba 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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice și administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 234
Alba Iulia, 29 noiembrie 2019

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 al in. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 al in. 4
coroborat cu art. 125 al in. 1 l it. a și lit. b, art. 136 alin. 3 l it. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 234 din 29 noiembrie 2019
DESCRIEREA
INVESTIŢIEI
Extras din Documentaţia Tehnică
întocmită de S.C. URBIS CONCEPT S.R.L.

Lucrările privind „REPARAŢIE CAPITALĂ ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE
DIN ŞCOALĂ
POSTLICEALĂ SANITARĂ ÎN SECŢIE DE RECUPERARE,
MEDICINĂ FIZICĂ, BALNEOLOGIE ŞI EXTINDERE AMBULATOR LA SPITALUL
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA”, situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2,
judeţul Alba, constau în următoarele:
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- o sectie de recuperare cu o capacitate de 50 de paturi, alcătuită din:
• Secţie recuperare neuromotorie
- 18 paturi;
• Secţie de recuperare, medicină fizică şi balneologie - 32 paturi
- baza de tratament cu o capacitate de 56 de pacienţi (electroterapie, masaj, termoterapie,
magnetoterapie, psihoterapie)
- ambulator.
- spaţii tehnice.
Din cauza stării actuale a instalaţiilor şi finisajelor clădirii existente, dar şi a schimbării
destinaţiei sunt necesare intervenţii de anvergură atât la structura, cât şi la compartiumentări,
finisaje şi instalatii.
Relizarea obiectivului presupune:
- schimbarea de destinaţie din şcoală postliceală sanitară în secţie de recuperare, medicină
fizică, balneologie.
- Extinderea cladirii existente
- Asigurarea dotărilor tehnico-edilitare:
• staţie de pretratare ape uzate
• rezervor pentru asigurarea rezervei de apă potabilă
• punct de recoltare a tuturor tipurilor de deşeuri
Funcţiune principală: Secţie de recuperare, medicină fizică şi balneologie, Secţie de
recuperare neuromotorie, Baza de tratament, Ambulatoriul de specialitate.
Funcţini secundare: camere pentru medici şi asistente, saloane, săli de tratament şi
recuperare, spatii anexe.
Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii:
„REPARAŢIE CAPITALĂ ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE
DIN ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ
ÎN SECŢIE DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ, BALNEOLOGIE
ŞI EXTINDERE AMBULATOR LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA”
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judetul Alba
1.) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)
Terenul este situat în intravilanul municipiului Alba Iulia, în zona de Nord-Est a oraşului,
face parte din domeniul public al Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba.
Accesibilităţi: Terenul are front la strada Petre Dobra si la un drum secundar de acces.
Incinta este amplasată într-o zona liniştită, în afara arterelor intens circulate, la o distanţă
de 200 m de str. Tudor Vladimirescu.
Imobilul identificat este înscris în CF 85718 Alba Iulia sub nr. cad 85718 si CF 101917
Alba Iulia sub nr. topo 390/1/1/1/2/2/1, 391/2/1/1/2/2/1şi msoară o suprafaţă de 1500.00 mp.

Pe terenul studiat există o clădire cu funcţiunea de Şcoală Postliceală Sanitară ce are
regimul de înălţime P+1E
Zona în care se propune amplasarea obiectivului este încadrată conform Planului
Urbanistic General al municipiului Alba Iulia în UTR D, subzona DA = zona instituţiilor,
serviciilor şi echipamentelor publice dispersate, subzona instituţiilor, serviciilor şi
echipamentelor publice dispersate în afara zonei protejate.
Incinta este destinată construcţiilor pentru sănătate.
Clădirile învecinate sunt în mare măsură locuinţe unifamiliale/locuinţe colective mici.
De asemenea, pe areal sunt prezente şi servicii şi comert
Pentru corespondenta între corpurile de clădire din proiect şi cele înscrise în cartea funciară
se va avea în vedere următoarele:
2.) Titularul investiţiei:
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA
B-DUL. REVOLUŢIEI 1989, NR. 23, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA
3.) Beneficiarul investiţiei:
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA
B-DUL. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA
COD F ISCAL 4613342, REPREZENTAT L EGAL D E CATRE D -NA M ÂRZA S IMONA
DIANA, ÎN CALITATE DE MANAGER SI D-NA GORDIŢĂ CARMEN, ÎN CALITATE DE
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
4.) Elaboratorul studiului (proiectant general):
S.C. URBIS CONCEPT S.R.L.
Str. Trifoiului, nr. 16, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj
J12/1074/2011, CUI RO 28381002
Telefon:0745-480140
Email:urbisconcept@gmail.com
Reprezentat legal: ing. Maricica Susca
5.) Date generale ale clădirilor:
Imobilul existent este o clădire tip parter şi etaj parţial executat în jurul anului 1980
DESCRIEREA SOLUŢIILOR PROPUSE ÎN VARIANTA OPTIMĂ
În această variantă propunem realizarea intervenţiilor la structură şi finisaje
conform recomadărilor din expertiza tehnică şi a expertizei energetice, realizarea unui
nivel şi mansardă peste corpul de clădire existent, execuţia unui nou corp de clădire cu
subsol parţial parter şi trei etaje şi execuţia unei zone cu subsol şi parter.
În corpul de clădire existent se vor realiza recompartimentări care să asigure spaţiile
necesare noii destinaţii.
În întreaga clădire vor fi realizate finisaje adecvate destinaţiei obiectivului, cu
materiale de bună calitate, rezistente, care vor asigura o durată de viaţa mare, întreţinere
uşoară.
De asemenea vor fi realizate instalaţii interioare noi.
Având în vedere absenţa unor degradări structurale, cu excepţia elementelor
şarpantei, intervenţiile propuse vor respecta recomandările expertizei tehnice, expertizei
energetice şi vor propune intervenţii la nivelul compartimentărilor, finisajelor şi
instalaţiilor şi asigurării funcţiunilor destinaţiei clădirii.
Soluţiile de intervenţii propuse în varianta b din expertiza tehnica şi varianta
maximală din expertiza energetică:
Spaţiile existente nu asigură posibilitatea amenajării tuturor spaţiilor necesare funcţionării
unităţii sanitare.

Pentru amenajarea acestora se propune realizarea unui etaj şi mansarda peste corpul de
clădire existent şi extinderea spre nord vest cu un corp de clădire subsol parţial, parter două etaje
şi mansardă.
Categoriile de lucrări propuse la corpul de clădire existent sunt :
Lucrări de demolare:
- demolarea şarpantei
- demolarea casei de scară existente
- demolarea unor pereţi
- creerea de goluri noi
- închiderea unor goluri exitente
- demontarea tâmplăriei
- desfacerea pardoselilor
- desfacerea şapelor
- spargere placă parter
- demontarea obiectelor sanitare
- demontarea instalaţiilor termice
- demontarea corpurilor de iluminat
- desfacerae trotuarelor existente
- demolarea scărilor de acces în clădire
- desfacerea balustrazilor
- desfacerea glafurilor
- desfacerea placajelor cu faianţă
- desfacerea tencuielilor exterioare degradate
- desfaerea tencuielilor interioare degradate
- curatirea soclurilor
- spart elemente din beton.
Lucrări propuse în corpul existent:
- lucrări de terasamente
- consolidări la fundaţii existente prin micropiloţi
- fundaţii izolate sub stâlpi
- stâlpi din beton armat
- grinzi din beton armat
- execuţie planşee noi din beton armat
- termoizolaţie sub pardoseli din 5 cm polistiren extrudat
- închiderile exterioare din zidărie de bca cu grosimea de 30 cm
- termoizolaţie cu vată minerala bazaltică rigidă cu grosimea de 15 cm şi placaj ceramic şi
tencuială decorativă
- termoizolaţie cu vată minerala bazaltică cu grosime de 15 cm la şarpantă
- reparaţii şi consolidări la pereţi, dacă este cazul
- consolidarea planşeelor
- execuţia structurii la etajele doi şi mansarda clădirii existente
- execuţia şapelor şi starturilor suport pentru pardoseli
- tencuieli interioare
- tencuieli exterioare
- glet
- realizarea hidrozolaţiei la grupurile sanitare, duşuri şi spaţiile din baza de tratament cu
medii umede
- execuţie structura şarpanta din beton armat
- consolidări la goluri create în pereţii structurali existenţi
- montare buiandrugi
- zidărie din blocuri ceramice
- execuţie pereţi de compartimentare uşori din plăci din fibrociment pe structură metalică,
cu izolaţie din vată minerală
- izolaţii planşee peste ultimul nivel
- execuţie şarpanta (căpriori şi stereala)
- tratare elemente din lemn (ignifugare)
- montare invelitoare

- montare sistem de colectare a apei de pe acoperiş
- termosistem la faţadă alcătuit din vată minerală cu grosimea de 15 cm şi tencuială
decorativă
- finisaj faţadă tip perete cortină cu izolaţie din vată minerala 15 cm şi placaj din placi
decorative din fibrociment
- ferestre din profile de aluminiu cu barieră termică şi geam termopan tristrat
- uşi de acces din profile de aluminiu cu barieră termică şi geam securizat termoizolant
- glafuri exterioare din aluminiu
- glafuri interioare din granit
- execuţie pardoseli din granit
- execuţie pardoseli din gresie
- placaje la pereţi cu faianţă
- placaje cu PVC la pereţi
- montare profile metalice de protecţie
- execuţie pardoseli industriale din beton helicoptat
- montare panouri HPL la grupuri sanitare
- montare panouri HPL decorativ 12 mm în zona golurilor
- montare faianţă în zona chiuvetelor din saloane şi sălile de tratament
- montare faianţă în sălile de tratament (proceduri în mediu cu umiditate ridicată)
- execuţie glet
- montare tavane suspendate din gipscarton
- execuţie rampe şi trepte de acces
- execuţie trotuar perimetral
- zugrăveli interioare
- montare uşi rezistente la foc şi etanşe la fum pentru spitale
- montare uşi pentru spitale din lemn placate cu HPL 1mm, toc metalic în formă de U,
echipate cu broască cu yală, mâner antiagăţare, cu balamale rezistente la minim 100000 cicluri
închidere-deschidere
- montare ferestre de mansardă echipate cu plasă antinsecte, senzor de ploaie şi sistem de
umbrire acţionat electric
- montare ferestre pentru desfumare echipate cu dipozitiv de deschidere automată şi
manuală
- sistem de degivrare la scările şi rampele exterioare de acces în clădire
DESCRIEREA LUCRĂRILOR PENTRU
REALIZAREA CORPULUI DE CLĂDIRE NOU
Sistemul constructiv adoptat:
- fundaţii izolate sub stâlpi centrali
- fundaţii continue perimetrale şi sub diafragmele de beton
- structură subsol din beton armat
- suprastructură din stâlpi, grinzi şi planşee casetate din beton armat
- acoperiş şarpantă cu structura din beton armat şi lemn cu învelitoare din tablă dublu fălţuită
- 2 puţuri de lift din beton armat
- închiderile exterioare din zidărie de bca cu grosimea de 30 cm, termoizolaţie cu vată
minerală bazaltică rigidă cu grosimea de 15 cm şi placaj ceramic şi tencuială decorativă
- termoizolaţie cu vată minerală bazaltică cu grosime de 15 cm la şarpantă
- compartimentări interioare din zidărie de bca cu grosimea de 20, 15 şi 10 cm
Pardoseli:
- pardoseli şi plinte din granit cu grosimea de 1,5 cm
Pereţi :
- tencuieli cu mortar, glet şi finisaj cu Latex sintetic
- protecţii cu placaj din pvc pe căile de circulaţie, saloane
- placaj cu faianţă
Tavane
- tencuieli cu mortar, glet şi finisaj cu vopsea lavabilă albă
- tavane false pe structură metalică
Ferestre:

- ferestre din profile de aluminiu izolate termic, geam triplu stratificat
Clădirea va avea un finisaj tip faţadă ventilată cu finisaj plăci din fibrociment colorat.
Termoizolaţia va fi realizată din vată minerală bazaltică de 15m grosime.
Acoperişul şi învelitoarea - de tip şarpantă cu invelitoare din tablă dublu fălţuită.
Clădirea va fi prevăzută cu rampă de acces pentru persoanele cu handicap.
Accesele în cladire vor fi protejate cu copertine din structură de aluminiu cu policarbonat
compact.
LUCRĂRI CARE VOR FI EXECUTATE PENTRU EDIFICAREA CORPULUI NOU
- demolarea anexelor existente
- execuţie terasamente
- fundaţii din beton
- structură zona demisol şi subsol
- execuţie tunel de evacuare
- placă peste subsol şi demisol
- stâlpi, grinzi şi planşee casetate din beton armat
- structură din beton armat la case de scară şi puţuri ascensoare
- structură acoperiş din beton armat
- zidărie din blocuri ceramice de 30 cm
- zidărie din bca;
- pereţi de compartimentare uşori din plăci din fibrociment pe structură metalică, cu izolaţie
din vată minerală
- izolaţii planşee peste ultimul nivel
- execuţie şarpantă (căpriori şi stereală)
- tratare elemente din lemn (ignifugare)
- montare învelitoare
- montare sistem de colectare a apei de pe acoperiş
- termosistem la faţadă alcătuit din vată minerală cu grosimea de 15 cm şi tencuială
decorativă
- finisaj faţadă tip perete cortină cu izolaţie din vată minerală 15 cm şi placaj din plăci
decorative din fibrociment
- ferestre din profile de aluminiu cu barieră termică şi geam termopan tristrat
- uşi de acces din profile de aluminiu cu barieră termică şi geam securizat termoizolant
- glafuri exterioare din aluminiu
- glafuri interioare din granit
- execuţie pardoseli din granit
- execuţie pardoseli din gresie
- placaje la pereţi cu faianţă
- placaje cu PVC la pereţi
- montare profile metalice de protecţie
- execuţie pardoseli industriale din beton helicoptat
- montare panouri HPL la grupuri sanitare
- montare panouri HPL decorativ 12 mm în zona golurilor
- montare faianţă în zona chiuvetelor din saloane şi sălile de tratament
- montare faianţă în salile de tratament (proceduri în mediu cu umiditate ridicată)
- execuţie glet
- montare tavane suspendate din gipscarton
- execuţie rampe şi trepte de acces
- execuţie trotuar perimetral
- zugrăveli interioare
- montare uşi rezistente la foc şi etanşe la fum pentru spitale
- montare uşi pentru spitale din lemn placate cu HPL 1mm, toc metalic în forma de U,
echipate cu broască cu yală, mâner antiagăţare, cu balamale rezistente la minim 100000 cicluri
închidere-deschidere
- montare ferestre de mansardă echipate cu plasă antinsecte, senzor de ploaie şi sistem de
umbrire acţionat electric
- montare ferestre pentru desfumare echipate cu dipozitiv de deschidere automată şi manuală

- sistem de degivrare la scările şi rampele exterioare de acces în cladire
- montaj ascensor pentru pacienţi
- montaj ascensor pentru personal şi materiale
- montaj ascensor pentru alimente
- placare trepte cu plăci din granit fiamat
- placare contratrepte cu plăci din granit
- montare balustradă din profile de oţel vopsit în câmp electrostatic
- montare ferestre de mansardă echipate cu plasă antinsecte, senzor de ploaie şi sistem de
umbrire acţionat electric
- montare ferestre pentru desfumare echipate cu dipozitiv de deschidere automată şi manuală
Accese carosabile
- incinta are acces direct din strada Petre Dobra din care este asigurat accesul carosabil
rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă
- din drumul lateral la care incinta are deschidere la est se asigură accesul pentru personal,
salvare aprovizionare şi mijloacele de intervenţie
Accese pietonale
- se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei
- sunt rezolvate căi de acces pentru pietoni (trotuare, alei pietonale) din strada Petre Dobra
şi drumul lateral. Aleile pietonale au pante care nu depasesc 4%, au lăţimea de ninim 1,20 m,
sunt conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc
mijloace specifice de deplasare.
Parcaje
- în incintă, sunt amenajate locuri de parcare pentru autovehiculele aflate în dotarea
spitalului (ambulanţă, autoutilitară)
- pentru personal, bolnavi şi însoţitori există locuri de parcare pe parcajul public din strada
Petru Dobra
Întreaga incintă este împrejmuită
Spaţii verzi
În incintă va fi amenajată o suprafaţă de 329,08 mp spaţii verzi
INSTALAŢII PROPUSE VARIANTA OPTIMĂ
INSTALAŢII SANITARE
Reţeaua interioară de alimentare cu apă rece şi apă caldă
Alimentarea cu apă rece a tuturor punctelor de consum se va realiza de la reţeaua publică
existentă. Distribuţia apei se va face cu ajutorul conductelor din polietilenă reticulată.
Alimentarea cu apă caldă a tuturor punctelor de consum se va realiza de la centrala termică
de la subsolul clădirii. Pe perioada de vară apa caldă menajeră va fi preparată cu ajutorul unor
panouri solare amplasate pe acoperişul clădirii.
Canalizarea interioară
Canalizarea menajeră va fi realizată cu ajutorul conductelor din PVC-U (conducte special
destinate instalaţiilor de canalizare interioară). Etanşarea îmbinărilor se va face cu inelele de
cauciuc, acordându-se o atenţie deosebită montajului pieselor de canalizare, trebuind asigurat un
joc liber de circa 5 mm pentru fiecare tub, scopul fiind acela de prelua dilatările.
Lavoarul se va racorda la sistemul de canalizare prin intermediul unui sifon tip butelie,
îmbinat cu ventil de scurgere, cu piuliţă olandeză şi garnitură de etanşare.
WC-ul se va racorda la canalizare folosind piese speciale de racordare cu garnitură de
etanşare din cauciuc, pe racordul vasului WC.
Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în zidărie, urmând a fi mascate după
efectuarea probei de etanşeitate şi de eficacitate.
Deasupra ultimului racord de obiect sanitar coloanele se prelungesc în pereţii laterali ai
clădirii unde se va monta căciula de ventilare. Pe coloană se vor monta piese de curăţire la
înălţimea de 0,40 – 0,80 m faţă de pardoseală.
Conductele orizontale vor respecta pantele minime impuse de normativ. În zonele aparente
şi mascate susţinerea conductelor se face cu brăţări, console montate la distanţe astfel încât să se
asigure portanţa ţevii.

Evacuarea apelor uzate menajere
Evacarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul a 5 cămine de vizitare
amplasate în apropierea clădirii, apa fiind evacuată la staţia de preepurare propusă, iar după
tartare, la canalizarea menajeră a localităţii. Apa uzată menajeră din grupurile sanitare aferente
vestiarelor personalului vor fi direcţionate direct către canalizarea menajeră a localităţii. La
amplasarea conductelor şi la alegerea traseelor şi a modului de montaj s-a ţinut seama de
recomandările Normativului I 9/2015. Astfel, se va asigura conductelor o pantă continuă, care
să permită scurgerea apelor uzate gravitaţional, în caz contrar existând riscul înfundării instalaţiei
de canalizare.
Apele uzate pluviale
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperişul clădirii vor fi colectate prin intermediul
jgheaburilor şi burlanelor, apa fiind direcţionată către spaţiile verzi şi către reţeaua de canalizare
pluvială a localităţii.
Fiecare burlan va fi prevăzut cu piese de curăţire la 0,50-1,00 m de nivelul terenului. Apele
pluviale se vor colecta în canalizarea pluvială în sistem separat de canalizarea menajeră.
Hidranţi interiori
Clădirea va fi dotată cu hidranţi interiori pentru stingerea incendiilor. Cotele exacte de
montaj a acestora, vor fi stabilite în funcţie de numărul de hidranţi necesar, care se va determina
cu ajutorul razei de acţiune a acestora. Hidranţii vor fi complet echipaţi: furtun plat de 20 de
metri, teavă de refulare, robinet pentru hidrant (cu bilă sau cu membrană), suport sau tambur
pentru furtun. Aceste accesorii vor fi montate într-o cutie metalică de culoare RAL3000 dotată
cu uşă metalică plină realizată din metal şi loc pentru stingător. Cutia hidrantului va fi amplasată
încastrat în perete.
Hidranţi exteriori
În apropierea clădirii va fi amplasat 1 hidrant de incendiu exterior, subteran, cu DN 80
mm.
Instalaţii sanitare adapost de protectie civila
Alimentarea cu apă a adăpostului se va realiza prin racordarea la conducta exterioară de
apă, prevazută cu un robinet de închidere imediat după intrarea acesteia în interiorul adăpostului.
Rezervor de acumulare apa potabila
Pentru asigurarea rezervei de apă potabilă pentru cel puţin 24 de ore, s-a optat pentru
construirea unui rezervor de acumulare a apei potabile suprateran, cu capacitatea de circa 30 mc.
Acesta va fi construit pe acoperişul corpului D+P în care vor fi amenajate spaţiile tehnice şi
administrative.
INSTALAŢII ELECTRICE
Necesarul de putere calculat pentru investiţie este:
Puterea instalată Pi = 245 kW
Puterea absorbită Pa = 172 kW
factor de putere cosφ = 0.8
factor de simultaneitate ks= 0.7
Instalaţia de prize şi forţă
Instalaţia de curenţi slabi
Instalaţia de iluminat normal
Instalaţia de iluminat de siguranţă
Soluţia de alimentare electrică
Alimentarea cu energie electrică a investiţiei se va realiza prin intermediul unui
branşament la reţeaua de energie electrică din apropiere. Din postul de transformare se va
alimenta un bloc de măsură şi protecţie trifazat BMPT, amplasat în apropierea clădirii pe un
postament din beton armat. De la BMPT se va alimenta tabloul electric general al clădirii (TEG),
amplasat la subsol într-o încăpere special destinată acestui scop, prin intermediul unui cablu
electric de tip CYAbY pozat îngropat în pământ.
Alimentarea cu energie electrică în situaţii de urgenţă
Pentru situaţiile de avarie, când alimentarea cu energie electrică de la reţea este stopată,
clădirea va fi alimentată prin intermediul unui generator electric cu putere maximă de 275 kVA.
Conectarea generatorului electric la instalaţia electrică a investiţiei se face prin intermediul
unui AAR (anclaşare automată a rezervei). În cazul unei pene de curent generatorul porneşte în

mod automat preluând toţi consumatorii vitali ai clădirii şi anume utilaje şi echipamente
alimentate din tabloul electric de distribuţie de la subsol (iluminat camera tehnice, motor lift
personal, motor lift pat, aparate camera tehnică - centrala de Securitate la incendiu, rack-uri,
centrala sonorizare - prize camera tehnică, sisteme de deschidere automată a ferestrelor,
ventilatoare pentru introducerea aerului pentru sistemul de desfumare şi tabloul electric de
distribuţie pentru adăpostul de apărare civilă.
Grupul electrogen se va monta în exterior şi va fi carcasat, de tip compact complet pregătit
pentru intervenţie: va fi dotat cu rezervor de combustibil, exhaustor pentru ventilaţia grupului,
încărcător pentru baterie, baterie de acumulatori, cablurile de legatură necesare, ţeava de
eşapament, tabloul grupului cu elementele de automatizare necesare pentru pornire automată în
caz de cădere de tensiune de la reţea, supraveghere, comandă şi întreruptor automat de linie.
Tablouri electrice
Tablourile electrice vor avea carcasa metaliza cu uşa plină dotată cu sistem de închidere,
montate aparent sau îngropat (după caz), grad de protecţie IP55.
Tablourile de distribuţie vor fi realizate pornind de la componente de instalare şi racordare
standard şi vor fi testate în laborator. Concepţia sistemului trebuie să fie validată prin încercări
conform normei SR EN 60439.1.
Constructorul de tablouri va prezenta buletine de încercări care să ateste această
conformitate.
Instalaţia de iluminat normal
Comanda corpurilor de iluminat se va face cu întrerupătoare, comutatoare, comutatoare de
tip dimmer şi senzori de prezenţă sau de mişcare cu raza de acţiune de 180/ 360 gr. Înălţimea de
pozare a comutatoarelor şi întrerupătoarelor este de 1,2 m de la nivelul pardoselii finite şi minim
0.20 m de tocul uşii.
Corpurile de iluminat din saloane vor fi comandate cu ajutorul unui sistem de automatizare
centralizat, iar controlul acestora se va face cu ajutorul unor panouri de comandă amplasate în
sălile de tratamente de la fiecare etaj.
Pentru circuitele de iluminat din interiorul clădirii s-au folosit cablu de tip CYYF 3x1,5
2
mm .
Dozele de derivaţie vor fi montate îngropat în pereţii clădirii.
Comutatoarele şi întrerupătorele se montează încastrat în elementele de construcţii.
În tablourile electrice pentru protecţia circuitelor de iluminat vor fi prevăzute disjunctoare
automate de 10A.
Instalaţia de iluminat de siguranţă
Instalaţia de iluminat de siguranţă este obligatorie conform Normativului I7-2011.
Instalatia de iluminat de siguranţă se va executa conform Normativului I 7-2011 va fi
compusă din următoarele categorii de iluminat de siguranţă:
a.) iluminat de securitate pentru evacuare
b.) iluminat de securitate pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu
c.) iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului
d.) iluminat de securitate pentru intervenţii
e.) iluminat de securitate împotriva panicii
Instalaţia de prize şi forţă
Circuitele de priză
Toate prizele vor fi cu contact de protecţie. Acestea vor fi montate îngropat în perete la
înălţimea înscrisă pe panouri în dreptul fiecărei prize, confom prevederilor Normativului I -7
2011. Prizele vor avea gradul minim de protecţie corespunzător mediului în care se montează.
Pentru alimentarea circuitelor de prize şi a ventilatoarelor axiale de tubulatură se va folosi
cablu de tip CYYF 3 x 2,5 mm2. Circuitele de priză sunt protejate în tablourile electrice prin
disjunctoare de 16A dotate cu protecţie diferenţială de 30 de mA.
Circuitele electrice ce alimentează receptoarele de forţă se vor proteja la suprasarcină cu
relee termice şi la scurtcircuit cu siguranţe automate.
Pe toate căile de acces s-a prevăzut degivrare automată pe timpul iernii. Atât treptele, cât şi
rampele de acces, în funcţie de temperatură exterioară (când scade sub 0 grd C) cu ajutorul unui
senzor de temperatură, se va porni alimentarea covorului de degivrare.

INSTALAŢIA DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU
Generalitati
Echiparea investiţiei IDSAI se realizează în vederea asigurării exigentelor de siguranţă la
foc a utilizatorilor acestora, pentru prevenirea incendiilor şi intervenţia în timp util în caz de
apariţie a acestora.
Clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu cu
acoperire totală. Detectoarele folosite utilizează diferite principii de operare ajungându-se astfel
la un procent mare de precizie a detecţiei şi un procent scăzut de alarme false. Sistemul de
detectare şi avertizare incendiu permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii anormale,
afişarea stării elementelor de detecţie şi transmiterea alarmei.
S-a optat pentru un sistem adresabil realizat cu echipamente în concordanţă cu
performanţele actuale la nivel naţional şi european.
Descrierea sistemului
Sistemul de detectare şi avertizare la incendiu se bazează pe o centrala ECS adresabilă
echipată cu o unitate de gestiune alarmă cu comandă de pe faţa centralei. ECS va fi amplasată la
subsolul clădirii, în camera de curenţi slabi. Centrala este echipată cu un modul de apelare
telefonic, care va alerta în mod automat numerele de telefon setate să fie apelate în caz de
alarmă. Centrala este modulară, echipată cu modul pentru bucle. Acesta va avea 4 bucle de
detectare şi avertizare în caz de incendiu.
ECS respectă toate standardele în vigoare, are operaţiuni flexibile, este uşor de instalat şi
întreţinut şi poate fi extinsa.
ECS va da comanda pentru activarea din tablourile de nivel a circuitelor de acţionare a
ochiurilor mobile pentru desfumare.
Echipamentele de control şi semnalizare aferente IDSAI se amplasează în încăperi
separate prin elemente de construcţii incombustibile clasa de reacţie la foc A1 ori A2-s1, do cu
rezistenţă la foc minimum REI60 pentru planşee şi minimum EI60 pentru pereţi având golurile
de acces protejate cu ui rezistente la foc EI230-Ci prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau
închidere automată în caz de incendiu.
INSTALAŢIA DE SUPRAVEGHERE VIDEO
Pentru creşterea nivelului de protecţie al clădirii se prevede o instalaţie de televiziune cu
circuit închis care să supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes. Astfel se vor amplasa
camere de supraveghere profesionale, care transmit imagini atât din interiorul cât şi din
perimetrul exterior al clădirii.
Sistemul de înregistrare şi redare digitală a imaginilor utilizează camere video color IP.
Supravegherea se va realiza cu camere video fixe Day&Night de exterior, cu IR inclus, camere
de tip mini dome şi fixe de interior şi exterior montate pe suporţi.
Înregistrarea imaginilor se realizează pe suporturi de stocare, permiţând Beneficiarului
accesarea acestora în orice moment. Înregistrarea imaginilor se face pe HDD într-un sistem de
fişiere proprietar care permite securizarea informaţiilor, precum şi indexarea acestora. Datorită
acestui lucru, accesul la imaginile înregistrate se face în funcţie de data, ora şi camera la care
dorim să căutam. Pentru a uşura căutarea, sistemul „semnalizează” zilele în care au fost efectuate
înregistrări.
Monitorizarea sistemului se va realiza din punctul de control situat la subsolul cladirii.
Vizualizarea imaginilor se realizează pe mai multe monitoare ale sistemului, existând
posibilitatea configurării modului de afişare.
Modul de exploatare al sistemului este structurat logic după categoria celor care îl
folosesc: utilizator şi administrator de sistem.
Sistemul este echipat cu un soft specializat ce permite configurarea camerelor şi afişarea
lor în funcţie de punctele de interes. Există un cont special de administrator care permite accesul
la configurarea sistemului.
Funcţiile sistemului
Sistemul de supraveghere video aferent cladirii realizează:
- supravegherea şi monitorizarea
- redarea informaţiilor furnizate de camerele video (în timp real) pe monitoarele din
încăperea de supraveghere video

- verificarea în timp real a alarmelor apărute în zonele supravegheate, precum şi a
înregistrărilor
- transferul informaţiilor pe suport magnetic/optic, în scop de stocare
- crearea de baze de date video securizate (înregistrările trebuie să fie codate astfel încât
să nu fie posibilă modificarea/alterarea neautorizata a acestora)
- comprimarea informaţiilor şi stocarea acestora pentru o perioada solicitată de
Beneficiar, dar nu mai mică decât prevede Legea nr. 333/2003 şi H.G. nr. 1010/2004
Structura sistemului
Sistemul este constituit din:
- rack-uri
- echipamente de prelucrare, acţionare, monitorizare şi stocare a informaţiilor primite de
la camerele video sunt montate la punctul de supraveghere video - înregistratoare video digitale
(NVR-uri)
- switch-uri
- camere video fixe de exterior
- camere video mini dome
- camere video fixe de interior
- reţea de interconectare între elementele sistemului
- alimentarea se va face prin standardul PoE, prin cablu FTP Cat. 6
Amplasarea camerelor video se vor realiza conform planşelor desenate. Camerele se vor
monta la o înălţime care să nu fie accesibilă publicului (minim 2,5 m).
Camerele video se vor alimenta prin cablu FTP Cat. 6, şi sunt alimentate din switch-urile
montate în rack, acestea fiind alimentate din UPS.
Conexiunea fiecărei camere se va face la cel mai apropiat rack de voce-date, conform
jurnalului de cabluri.
Monitoarele utilizate sunt de tip LCD/TFT color şi se amplasează în camera de control.
Conexiunile între elementele sistemului de supraveghere video se vor realiza cu cabluri
montate în tuburi de protecţie sau prin jgheaburile de curenţi slabi.
Instalaţia este prevăzuta cu o unitate de stocare de tip server care înregistra la o rată de 15
FPS şi pentru o perioadă de 30 zile.
INSTALAŢIA DE APELARE ASISTENTE
Pentru a facilita comunicarea dintre pacienţi şi cadrele medicale, este prevăzut un sistem
de apelare de urgenţă.
Lângă fiecare pat se va instala o staţie de apelare a asistentelor care prin apăsarea
butonului de „Call”, va semnaliza o urgenţă în camera de gardă (unitate cu display), fiind foarte
uşor pentru cadrele medicale să ajungă în timp util la pacientul care are nevoie de ajutor.
Printr-o cheie specială, odată ajunse la pacient, asistentele pot sa reseteze modulul. De
asemenea, deasupra fiecărei uşi a saloanelor, în hol va fi instalată o lampă de semnalizare care
se va aprinde în momentul când un pacient din salonul aferent lămpii a solicitat ajutor.
INSTALAŢIA DE CONTROL ACCES
Pentru restrictionarea accesului în cladire a personelor neautorizate investiţia este
prevăzută cu puncte de control al acceselor.
Punctele de control acces trebuie să funcţioneze integrat, conectate la o bază de date
informatizată (server de control acces – PC, acelaşi cu cel al sistemului pentru monitorizare
centralizată), care să asigure stocarea evenimentelor (sistemul va putea memora până la 65000 de
evenimente) şi să dispună de un sistem de back-up pe suport de date extern care să asigure
păstrarea datelor pe termen lung şi restaurarea acestora la nevoie. Toate evenimentele privind
accesul persoanelor autorizate vor fi înregistrate în baza de date de pe server, cu detalii legate de
punctul de acces, utilizator, dată şi oră.
Controlul instalaţiei se va face de pe o unitate centrală echipată cu un soft specializat de
gestiune ce va permite configurarea sistemului în funcţie de cerinţele Beneficiarului.
Serverul trebuie să permită accesul simultan a minim 5 utilizatori în regim de interogare a
bazei de date, din orice sistem de calcul conectat la reteaua de date a clădirii.

Serverul trebuie să permită gestiunea pe minim 3 niveluri de securitate a drepturilor de
acces la baza de date de evenimente (nivel minim afişare evenimente curente – monitorizare /
nivel mediu acces la arhiva de evenimente şi acordare acces de la distanţă / nivel maxim –
administrare, gestiune nivele acces şi drepturi utilizatori). Repartizarea drepturilor de acces pe
nivele trebuie să poată fi modificată în funcţie de nevoi de administratorul sistemului.
Serverul va fi prevăzut cu dispozitivele necesare programării de noi carduri de acces a
înregistrării noilor utilizatori. Sistemele de control acces trebuie periodic verificate şi întreţinute
de personalul specializat al firmei instalatoare, sau după caz, de firma care asigură service-ul.
Contractul încheiat în acest sens, va prevede că durata de intervenţie la deranjamente să fie de
maxim 24 h de la primirea sesizarii.
Modificările şi completările sistemului de alarmă se vor efectua numai de firme
autorizate de IGP - Directia de Ordine Publică şi se vor anexa proiectului iniţial avizat, iar
executarea se va face dupa ce au fost anunţate cadrele de poliţie locale.
Sistemul de control acces realizează următoarele funcţii:
- funcţia de limitare a accesului, permiţând accesul persoanelor autorizate în ambele
sensuri ale filtrelor de control
- monitorizarea stării unor contacte de alarmare cu necesitatea comunicării managerului
de sistem a mesajelor de alarmare
Structura sistemului
Sistemul este constituit din următoarele elemente:
- unităţi central de comanda şi control
- module control acces pentru patru uşi şi module de extensie
- filtre de control acces (cititor proximitate, buton cerere ieşire, element închidere uşă,
sursă alimentare)
- reţea de interconectare între elementele sistemului
- sistem înrolare cartel
- staţie de lucru cu software de monitorizare şi programare dedicat
Realizarea instalaţiei de control-acces
- cablu FTP/UTP Cat. 5 pentru conectarea elementelor la terminalul din câmp
- cablu FTP/UTP Cat. 6 pentru conectarea controlelor principale la reţeaua de voce-date
- cablu tip CYY-F 3x2,5 mmp pentru alimentarea surselor
- interfaţa de comunicare RS232 /RS485 ce permite schimbul de informaţii cu o unitate
PC
Cablurile vor fi protejate în paturi de cabluri metalice de sârmă şi în tuburi PVC de la
jgheabul de sârmă la locul de montaj al echipamentului.
Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor în vigoare, pe trasee
separate faţă de alte instalaţii de curenţi tari şi prin zone fără pericol de incendiu.
Amplasarea echipamentelor este realizată conform părţii desenate a proiectului.
Priza de pamant
Clădirea va fi dotată cu priză de pământ artificială comună cu cea pentru paratrăznet.
Aceasta va fi compusă din platbanadă din OL-Zn de 40 x 4 mm, ţăruşi din OL-Zn de 1” cu
lungimea de 2,50 m şi piese de separaţie. Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei se va
realiza o probă pentru verificarea rezistenţei ohmice a prizei de pământ care va trabui să aibă
valoarea mai mică de 1 ohm. În caz contrar se vor lua măsurile necesare pentru a ajunge la
valoarea admisă. Măsurarea prizei se face prin intermediul ecliselor de separaţie. Acestea vor fi
montate la înălţimea de 2 m de la cota terenului amenajat. Aceste piese trebuie să fie astfel
realizate încât să nu poată fi demontate decât cu ajutorul unei scule atunci când se execută
măsurători. La priza de pământ se vor conecta tablourile electrice prin intermediul barelor de
egalizare a potenţialelor (BEP).
La efectuarea execuţiei (atât la începutul cât şi la sfârşitul acesteia) se impune efectuarea
măsuratorii pentru stabilirea exactă a rezistivităţii solului şi implicit a rezistenţei prizei de
pământ. La executarea instalaţiei se vor respecta măsurile prevăzute în Normativ I 7/2011 şi în
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea
Normelor m etodologice de apl icare a pr evederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca
nr.319/2006 şi H.G. nr . 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile.

Instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice
Clădirea va fi dotată cu instalaţie de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice.
Aceasta este formată dintr-un dispozitiv de amorsare tip PDA, care va fi montat pe cea mai înaltă
parte a acoperişului, pe un catarg cu lungimea de minim 2,00 m şi va avea raza de acţiune de
minim 35,00 m. Vârful dispozitivului de amorsare de tip PDA va fi amplasat la cel puţin 2,00 m
deasupra zonei pe care o protejează.
Dispozitivul de tip PDA va fi legat la pământ prin cel puţin 4 coborâri deoarece proiecţia
pe orizontală a conductorului de coborâre este mai mare decât proiecţia pe verticală a acestuia.
Conductoarele de coborâre vor fi amplasate pe faţade opuse. Conductoarele de coborâre vor
respecta dimensiunile minime precizate
INSTALAŢII TERMICE
Încălzirea spaţiilor se va realiza cu ajutorul radiatoarelor.
Agentul termic primar va fi furnizat de la centrala termică de la demisolul clădirii, iar
distribuţia în întreaga clădire se va face cu conducte din polietilenă reticulată.
CENTRALA TERMICĂ
Utilajele vor fi amplasate în încăperea special destinată în acest scop, amplasată la
demisolul clădirii.
Centrala termică este compusă din:
- cazan pe combustibil gazos, putere termică minim 230 kW (2 bucăţi)
- vas de expansiune închis, volum minim 300 l (2 bucăţi)
- schimbător de căldură în plăci, putere minimă 150 kW
- rezervor acumulare agent termic (puffer), volum 2000 l
- supapă de siguranţă, 4 buc
- aerisitor automat 1/2", 4 buc
- panou solar plan, 20 buc
- staţie solară pompare gps
- automatizare solară
- suporţi panouri solare
- boiler apă caldă menajeră, 3000 l, cu 2 serpentine
- termomanometru, 2 buc
- supapă sens, 6 buc
- vas de expansiune solar
- vas de expansiune boiler volum 200 l
- pompe circulaţie
- automatizare cazane+pompe
INSTALAŢII DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE
Asigurarea condițiilor de microclimat interior din clădire, impune realizarea unei
instalaţii de ventilaţie mecanică compusă din:
- centrala de tratare a aerului
- filtru sintetic
- ventilator recirculare cu capacitate, dotat cu amortizoare de cauciuc
- recuperator de căldură
- filtru sintetic
- baterie de încălzire cu putere termică minim 150.00 kW. Agentul termic pentru încălzire
va fi furnizat de către centrala termică la temperatura de max. 50 gr C. Bateria de încălzire va fi
dotată cu ramă din oţel galvanizat.
- baterie de răcire cu putere de răcire de minim 140.00 kW
- ventilator de introducere a aerului
- tubulatură de ventilare
- instalaţia de climatizare
Pe perioada de vară – baterii de răcire cu puterea de minim 140.00 kW
Pe perioada de iarnă – preîncălzirea aerului proaspăt se va face cu ajutorul
recuperatorului de căldură
- instalaţia de automatizare
- instalaţia de desfumare

Clădirea se încadrează în:
• categoria B de importanţă, Conform H.G. nr. 766/1997 (anexa nr. 3) şi a
Ordinului ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 31/N din 3.10.1995 al
(publicat în B.C. nr. 4/1996)
• clasa II de importanta cf. P100-1/2013
• grad de rezistenta la foc I
• risc mic de incendiu
1.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
An
Total

INV Lei
(cuTVA)
21.928.317,18

C+M - Lei (cu
TVA)
18.366.008,27

2.) Durata de realizare (luni)
Durata de realizare a obiectivului este de 36 luni:
Proiectare
4 luni;
Lucrări de execuţie
30 luni;
Dotări şi utilaje
5 luni;
Recepţie
1 luna
3.) Capacități (în unități fizice și valorice)
Capacităţi în unități fizice – suprafața construită desfăşurată – 3029.92 mp.

Investiția specifică (C+M/aria desfăşurată) inclusiv TVA

6.062
lei/mp

mii Arie desfăşurată:
3029.92 mp

Întocmit:
S.C. URBIS CONCEPT S.R.L.
ing. Maricica Susca

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 234 din 29 noiembrie 2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„REPARAŢIE CAPITALĂ ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE
DIN ŞCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ
ÎN SECŢIE DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ, BALNEOLOGIE
ŞI EXTINDERE AMBULATOR LA SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA”
municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 2, judetul Alba

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Reparație capitală și schimbare de destinație din
școală postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere
ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”
2. Elaborator documentaţie: S.C. URBIS CONCEPT S.R.L. Cluj-Napoca
3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
4. Amplasamentul obiectivului: municipiul Alba Iulia, strada Petru Dobra, nr. 2, județul
Alba
5. Indicatori tehnico - economici:
- valoarea totală a investiţiei este de 21.928.317,18 lei, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 18.366.008,27 lei, cu TVA inclus
- durata de realizare a obiectivului de investiții este de 36 luni, defalcată astfel:
- lucrări de execuție 30 luni;
- dotări și utilaje
5 luni;
- recepție
1 lună.
- suprafaţa construită desfăşurată: 3.029,92 mp

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26341/29 noiembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din școală postliceală
sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator
la Spitalul Județean de Urgență Alba”

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții „reparație capitală și schimbare de destinație din școală postliceală
sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul
Județean de Urgență Alba”, în vederea continuării prestării serviciilor de proiectare, respectiv
elaborarea proiectului tehnic de execuție.
II. Descrierea situaţiei actuale
Imobilul existent este o clădire tip parter și etaj parțial executat în jurul anului 1980.
Spațiile existente nu asigură posibilitatea amenajării tuturor spațiilor necesare funcționării
unității sanitare.
Investiția avută în vedere propune realizarea intervențiilor la structură și finisaje conform
recomadărilor din expertiza tehnică și expertiza energetică, realizarea unui etaj și mansardă peste
corpul de clădire existent, execuția unui nou corp de clădire cu subsol parțial parter și trei etaje și
execuția unei zone cu subsol și parter.
În corpul de clădire existent se vor realiza recompartimentări care să asigure spațiile
necesare noii destinații. În întreaga clădire vor fi realizate finisaje adecvate destinației
obiectivului, cu materiale de bună calitate, rezistente, care vor asigura o durată de viață mare și o
intreținere ușoară. De asemenea vor fi realizate instalații interioare noi.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 al in. 1 lit. b și lit. d, art . 173 al in. 3 lit. f și art. 174 d in O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- art. 44 di n L egea n r. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Realizarea acestui obiectiv de investiții va genera următoarele beneficii:
- creșterea gradului de sănătate a populației județului Alba;
- creșterea satisfacției profesionale a medicilor datorită faptului că aceștia vor profesa
într-un mediu adecvat, dotat la standarde europene;
- creșterea încrederii populației în calitatea serviciilor medicale oferite;
- crearea premiselor dezvoltării în județul Alba a unui spital care să deservească populația
întregii regiuni;
- creșterea eficienței energetice datorită faptului că toate echipamentele vor fi noi, din
clasa energetică A+, iar prin proiect se realizează o eficientizare a utilizării energiei prin
folosirea de panouri solare și izolarea termică a clădirilor.
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a
investiției, conform devizului general, fiind de 21.928.317,18 lei, cu TVA inclus.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Obiectivul de investiții propus se va realiza cu respectarea tuturor normelor și
normativelor în vigoare pentru spitale conform Ordinului nr. 914/2006 al ministrului sănătății.
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în
vederea întocmirii Proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 234 din 29 noiembrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/ 2019 pr ivind Codul adm inistrativ şi ale Legii n r. 24/ 2000 privind no rmele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26342/29 noiembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație
capitală și schimbare de destinație din școală postliceală sanitară în secție de recuperare,
medicină fizică, balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 234/29 noiembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reparație capitală și schimbare de destinație din
școală postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere
ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”;
- descrierea investiției „Reparație capitală și schimbare de destinație din școală
postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică, balneologie și extindere ambulator
la Spitalul Județean de Urgență Alba” - anexa nr. 1;
- indicatorii te hnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparație capitală și
schimbare de destinație din școală postliceală sanitară în secție de recuperare, medicină fizică,
balneologie și extindere ambulator la Spitalul Județean de Urgență Alba”- anexa nr. 2.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
„Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia
și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția
de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire
rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de
Arieș”, conform anexei nr. 1 care cuprinde descrierea sumară a investiţiei şi anexei nr. 2 care
cuprinde indicatorii tehnico-economici - părți integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba 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; Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridice și administraţie publică, Direcției
dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 235
Alba Iulia, 29 noiembrie 2019

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 235 din 29 noiembrie 2019
DESCRIEREA
INVESTIŢIEI
Extras din Documentatia Tehnică
întocmită de S.C. INSTAL VEST S.R.L.
Lucrările privind „CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE
INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA ŞI SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA
DE ARIEŞ”, constau în următoarele:
- realizarea unor rezerve de apă integrată în circuitul de alimentare conform Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 914/2006;
- necesitatea este justificată şi prin Procesul verbal de control nr. 441/18-28.03.2019
încheiat de către Direcţia de Sănăatate Publică Alba, în care se specifică obligativitatea instalării
rezervei de apă, respectând exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene,
contribuind la asigurarea unui grad ridicat privind alimentarea cu apă, în conformitate cu
standardele în vigoare.
Funcţiune principală: secție de infecţioase, respectiv secţie de psihiatrie cronici
Funcţini secundare: saloane de spitalizare, săli de tratament, camere pentru
medici şi asistente, spaţii anexe
Indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii:
„CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA
ŞI SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA DE ARIEŞ”
ALE SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA
1.) Denumirea obiectivului de investiții
a.) „CONSTRUIRE REZERVĂ DE APĂ LA SECŢIA DE BOLI
INFECŢIOASE”, municipiul Alba Iulia, str. Decebal, nr. 3, judeţul Alba”
b.) „CONSTRUIRE REZERVĂ DE APĂ LA SECŢIA DE PSIHIATRIECRONICI”, oraşul Baia de Arieş, str. Prof. Dr. Lazar Chirilă, nr. 2, judeţul Alba”
2.) Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)
a.) Amplasamentul construcţiei este în intravilanul municipiului Alba Iulia, str.
Decebal, nr. 3, judeţul Alba. Terenul este înscris în CF nr. 86075 Alba Iulia . Imobilul este
proprietatea publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba,
prin contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, nefiind inclus în lista monumentelor istorice
sau în zona de protecţie a acestora.
b.) Amplasamentul construcţiei este în intravilanul localităţii Baia de Arieş, str.
Prof. Dr. Lazar Chirilă, nr. 2, judeţul Alba. Terenul este înscris în CF nr. 71401 Baia de Arieş.
Imobilul este proprietatea publica a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba, prin contractul de administrare nr. 6937/2012, nefiind inclus în lista
monumentelor istorice sau în zona de protecţie a acestora.
3.) Titularul investiţiei:
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA
4.) Beneficiarul investiţiei:
Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL. REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA
COD FISCAL 4613342, REPREZENTAT LEGAL DE CĂTRE D-NA MÂRZA SIMONA DIANA,
ÎN CALITATE DE MANAGER ŞI D-NA GORDIŢĂ CARMEN, ÎN CALITATE DE DIRECTOR
FINANCIAR CONTABIL.
5.) Elaboratorul studiului (proiectant general):
S.C. Instal Vest S.R.L.
Municipiul Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 98, județul Alba
J01/320/1994, CUI RO 5428939
Reprezentat legal: ing. Roşiu Ioan

6.) Date generale ale clădirilor:
a.) În prezent Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba este
alimentatată direct din reţeaua de distribuţie apă a municipiului Alba Iulia, prin intermediul unui
branşament din polietilenă PEID, De=63 mm, PN6, din căminul de apometru existent (situat în
interiorul proprietăţii), alimentarea cu apă se ramifică, fiind asigurată alimentarea cu apă pentru
consum curent, printr-o conductă PEID, De=63 mm, iar pentru asigurarea funcţionării instalaţiei
de stingere interioare (hidranţilor interiori) alimentarea este făcută printr-o conductă PEID,
De=63 mm îngropată şi printr-o conductă din oţel zincat cu diametrul de 2”.
Totuşi, având în vedere asigurarea cu apă a unităţilor spitaliceşti în conformitate cu art.
III.5.2.1.2 şi art. III 5.2.1.3 din NP 015/1997, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 17 din Ordinul
ministrului sănăţii nr. 914/2006, cât şi reglementarile SR 1343-1/2006, tabel 2, este necesară
rezerva de apă potabilă pentru 1-3 zile, debitul mediu specific pentru unităţile spitaliceşti fiind
400-600 l /pat zi
Varianta optimă presupune realizarea următoarelor obiecte:
Obiect 1 – Construire infrastructură şi suprastructură rezervor apă
Se propune construirea unei infrastructuri pentru rezervă de apă, adică, construirea unei
fundaţii din beton armat monolit de tip radier general pentru rezervorul cu V=22 mc. În cadrul
acestui obiect s-a prevăzut şi amplasarea rezervorului metalic în incita secţiei, rezervorul fiind de
tip suprateran termoizolat deschis, dotat cu racord alimentare cu apă, racord preluare apă din
rezervor, racord de golire şi racord de preaplin, rezistenţă electrică, capac, sonde de nivel, etc .
Obiect 2 – Reţele de incintă, staţie de ridicare a presiunii cu instalaţia interioară aferentă
În cadrul reţelelor de incintă, rezervorul va fi alimentat cu apă printr-o conductă din
polietilenă, în paralel cu conducta de alimentare cu apă fiind montată şi conducta de aspiraţie apă
din rezervor, vor fi montate conductele de golire, respectiv preaplinul rezervorului.
La interior va fi prevăzut un grup de pompare, ce preia apa din rezervor şi o va pompa în
distribuţia instalaţiei interioare de alimentare cu apă rece (existentă). Grupul va avea
funcţionarea automată şi va fi echipat cu un tablou pentru alimentare şi comandă. Automatizările
prevăzute vor proteja grupul la lipsă apă, vor închide automat alimentarea cu apă peste nivelul
maxim, respectiv vor face alimentarea cu apă direct în cazul în care va fi lipsă tensiune şi grupul
de pompare nu va funcţiona. La intersecţia reţelei de apă cu reţeaua de canalizare existentă,
conductele de alimentare cu apă vor fi montate în tuburi de protecţie.
Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse:
Soluția de realizare propusă pentru execuția lucrărilor presupune a se monta:
- rezervor cu volumul de 22 mc
- conducte pentru alimentare şi aspiraţie apă din rezervor din polietilenă PEID ,De=63mm,
PN10, PE100, montate îngropat
- conducte de golire şi preaplin rezervor, din PVC, acestea fiind racordate într-un cămin
existent al reţelei de canalizare pluvială
- grup de pompare (Q=1.4 mc/h, H=39 mca) + vase de hidrofor (3 buc * 500 l)
- distribuitor DN100, cu racorduri de la grupul de pompare şi de la instalaţia interioară,
inclusiv pe by-pass alimentare cu apă direct din conducta de branşament a clădirii
- automatizări cu sonde de nivel, regulator de nivel electronic, electrovalve.
b.) În prezent, Secţia de Psihiatrie-Cronici din Baia de Arieş a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba este alimentatată direct din reţeaua de distribuţie apă a localităţii Baia de Arieş,
prin intermediul unui branşament din polietilenă PEID, De=50 mm, PN6, din căminul de
apometru existent (situat la limita proprietăţii) alimentarea cu apă a instalaţiei interioare, pentru
consum curent printr-o conductă PEID, De=50 mm, până la intrarea în clădire, iar la interior
distribuţia ape este facută pe conducta din oţel zinc
Totuşi având în vedere asigurarea cu apă a unităţilor spitaliceşti în conformitate cu art.
III.5.2.1.2 şi art. III 5.2.1.3 din NP 015/1997, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 17 din Ordinul
ministrului sănăţii nr. 914/2006, cât şi reglementarile SR 1343-1/2006, tabel 2 este necesară
rezerva de apă potabilă pentru 1-3 zile, debitul mediu specific pentru unităţile spitaliceşti sunt
400-600 l /pat zi.
Varianta optimă presupune realizarea următoarelor obiecte:
Obiect 1 – Construire infrastructură şi suprastructură rezervor apă
Se propune construirea unei infrastructuri pentru rezerva de apă, adică, construirea unei
fundaţii din beton armat monolit de tip radier general pentru rezervorul cu V=10 mc. În cadrul
acestui obiect s-a prevazut şi amplasarea rezervorului metalic în incita secţiei, rezervorul fiind de
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tip suprateran termoizolat deschis, dotat cu racord alimentare cu apă, racord preluare apă din
rezervor, racord de golire şi racord de preaplin, rezistenţă electrică contra îngheţului, capac,
sonde de nivel, etc
Obiect 2 – Reţele de incintă, staţie de ridicare a presiunii cu instalaţia interioară aferentă
În cadrul reţelelor de incintă conducta de alimentare cu apă va fi dusă din căminul de
apometru, până în centrala termică, din aceasta rezervorul va fi alimentat cu apa printr-o
conductă din polietilenă, în paralel cu conducta de alimentare cu apă fiind montată şi conducta
de aspiraţie apa din rezervor. La rezervor vor fi montate conductele de golire, respectiv de
preaplin a rezervorului.
La interior va fi prevăzut un grup de pompare, ce preia apa din rezervor şi o va pompa în
distribuţia instalaţiei interioare de alimentare cu apă rece (existentă). Grupul va avea
funcţionarea automată şi va fi echipat cu un tablou pentru alimentare şi comandă. Automatizările
prevăzute vor proteja grupul la lipsă apă, vor închide automat alimentarea cu apă peste nivelul
maxim, respectiv vor face alimentarea cu apă direct în cazul în care va fi lipsă tensiune şi grupul
de pompare nu va funcţiona. La intersecţia reţelei de apă cu reţeaua de canalizare existentă,
conductele de alimentare cu apă vor fi montate în tuburi de protecţie.
Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse:
Soluția de realizare propusă pentru execuția lucrărilor presupune a se monta:
- rezervor suprateran cu volumul de 10 mc
- conducte pentru alimentare şi aspiraţie apa din rezervor din polietilena PEID,
De=63mm, PN10, PE100, montate îngropat
- conducte de golire şi preaplin rezervor, din PVC, acestea fiind racordate într-un cămin
existent al reţelei de canalizare pluvială
- grup de pompare (Q=1.0 mc/h, H=30 mca) + un vas de hidrofor (1 buc * 750 l)
- distribuitor DN100, cu racorduri de la grupul de pompare şi de la instalaţia interioară,
inclusiv pe by-pass alimentare cu apă direct din conducta de branşament a clădirii
- automatizări cu sonde de nivel, regulator de nivel electronic, electrovalve.
7.) Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
An
INV – Lei (cu TVA)
C+M – Lei (cu TVA)
Total investiţia a)
194.272,15
80.222,66
Total investiţia b)
176.943,06
76.062,42
TOTAL investiţie
371.215,21
156.285,08
8.) Durata de realizare
Grafic de timp
Eape premergatoare
Etape pentru investiţia de bază
investiţei de bază
Activitate
Proiectare la faza
X
X
SF/DALI
Organizarea licitaţiei pentru
X
proiectare şi execuţie
Obţinerea avize acorduri
X
X
X
autorizaţii
Proiectare la faza
X
X
PT+DTAC
Realizarea infrastructurilor
X
X
X
X
X
X
X
impuse de proiect
Durata de realizare a lucrărilor este de 11 săptămâni.
Întocmit:
S.C. INSTAL VEST S.R.L.
ing. Ioan ROŞIU
ing. Valentin PAŞCA
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 235 din 29 noiembrie 2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„CONSTRUIRE REZERVE DE APĂ LA SECŢIA DE INFECŢIOASE DIN ALBA IULIA
ŞI SECŢIA DE PSIHIATRIE CRONICI DIN BAIA DE ARIEŞ”
ALE SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR. 23, JUDEȚUL ALBA

1. Denumirea obiectivului de investiţii: „Construire rezerve de apă la Secția de
infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”
2. Elaborator documentaţie: S.C. INSTAL VEST S.R.L. Alba Iulia
3. Beneficiarul obiectivului: Spitalului Județean de Urgență Alba
4. Amplasamentul obiectivului:
a.) Construire rezervă de apă la Secția de infecțioase - municipiul Alba Iulia, str.
Decebal, nr. 3, județul Alba
b.) Construire rezervă de apă la secția de psihiatrie cronici - localitatea Baia de Arieș, str.
Prof. Dr. Lazăr Chirilă, nr. 2, județul Alba
5. Indicatori tehnico - economici:
- valoarea totală a investiţiei este de 371.215,21 lei, cu TVA inclus, din care valoarea
C+M este de 156.285,08 lei, cu TVA inclus, din care:
• Construire rezervă de apă la Secția de infecțioase - 194.272,15 lei cu TVA
inclus, din care valoarea C+M este de 80.222,66 lei, cu TVA inclus
• Construire rezervă de apă la secția de psihiatrie cronici - 176.943,06 lei cu TVA
inclus, din care valoarea C+M este de 76.062,42 lei, cu TVA inclus
- durata de realizare a obiectivului de investiții este de 11 săptămâni.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26343/29 noiembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul
de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de
psihiatrie cronici din Baia de Arieș”

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și
Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”, în vederea continuării prestării serviciilor de
proiectare, respectiv elaborarea proiectului tehnic de execuție.
II. Descrierea situaţiei actuale
În prezent Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este
alimentatată direct din rețeaua de distribuție apă a municipiului Alba Iulia, prin intermediul unui
branșament din polietilenă PEID, De=63 mm, PN6, din căminul de apometru existent (situat la
interiorul proprietății) alimentarea cu apă se ramifică fiind asigurată alimentarea cu apă pentru
consum curent, printr-o conductă PEID, De=63 mm, iar pentru asigurarea funcționării instalației
de stingere interioare (hidranților interiori) alimentarea este facută printr-o conducta PEID,
De=63 mm îngropată și printr-o conductă din oțel zincat cu diametrul de 2”.
În prezent Secția de Psihiatrie – Cronici, din Baia de Aries, a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia este alimentatată direct din rețeaua de distribuție apă a localității Baia de
Arieș, prin intermediul unui branșament din polietilenă PEID, De=50 mm, PN6, din căminul de
apometru existent (situat la limita proprietății) alimentarea cu apă a instalatiei interioare , pentru
consum curent printr-o conductă PEID, De=50 mm, până la intrarea în clădire iar la interior
distribuția apei este facută pe conductă din oțel zincat.
Având în vedere necesitatea asigurării cu apă a unităților spitalicești în conformitate cu NP
015/1997, art. III.5.2.1.2, art .III 5.2.1.3, OMS 914/2006, art 13,14,15, art 17 cât și
reglementările SR 1343-1/2006, tabel 2, este necesară o rezervă de apă potabilă pentru 1-3 zile,
debitul mediu specific pentru unitățile spitalicești fiind de 400-600 l /pat zi.
Investiția avută în vedere propune realizarea unor rezerve de apă, integrate în circuitul de
alimentare, conform OMS 914/2006, pentru cele două secții ale Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia.
Necesitatea este justificată și prin procesul verbal de control nr. 441/18-28.03.2019 al
Direcției de Sănătate Publică Alba, în care se specifică obligativitatea instalării rezervei de apă,
respectând exigenţele de calitate impuse de normele interne şi europene.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 3 lit. f și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
În elaborarea proiectului s-a ținut seama de legislația europeană cu privire la Evaluarea
impactului asupra mediului Directiva 85/33/EC, amendată prin Directiva 97/11/CE.
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Realizarea obiectivului de investiții va avea o influență pozitivă asupra asigurării rezervei
de apă potabilă a unităților spitalicești, asupra creșterii gradului de confort a populației, respectiv
a actului medical, îmbunătățirea calității și protecției mediului.
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul județului Alba, valoarea totală a
investiției, conform devizului general elaborat de proiectant, fiind de 371.215,21 lei, cu TVA
inclus.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Proiectul are un impact pozitiv asupra personalului unităților spitalicești prin accesul la
serviciile necesare desfășurării unei activități specifice, eliminându-se astfel înmulțirea și
diseminarea agenților patogeni și creînd totodată premisela autorizării și funcționării legale ale
acestora, cât și posibilitatea diversificării activității actului medical, în conformitate cu Ordinul
Ministerului Sănătății nr. 914/20016.
Deasemenea, prin realizarea acestui proiect se pun la dispoziția cetățenilor și angajaților
toate facilitățile la standardele în vigoare - OG 101/2006 privind serviciile publice - eliminând
riscurile de îmbolnăvire a angajaților și a populației pasagere prin aceste instituții. Se aduc
îmbunătățiri relevante mai ales din punct de vedere al protejării factorilor de mediu, conform
OUG 195/2005 privind Protecția mediului, asigurând un potențial infrastructural superior
calitativ la standarde europene, prin sporirea activității specifice, datorate unui mediu curat.
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- consultări cu beneficiarul proiectului - Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - în
vederea întocmirii Proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 235 din 29 noiembrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26344/29 noiembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții
„Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie
cronici din Baia de Arieș”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 235/29 noiembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase
din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”;
- descrierea investiției „Construire rezerve de apă la Secția de infecțioase din Alba Iulia
și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”- anexa nr. 1;
- indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire rezerve de apă la
Secția de infecțioase din Alba Iulia și Secția de psihiatrie cronici din Baia de Arieș”- anexa nr.
2.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud;
- solicitările nr. 3007 din 6 noiembrie 2019 şi nr. 3315 din 3 decembrie 2019 ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrate cu nr. 24363 din 6 noiembrie 2019 şi nr.
26681 din 3 decembrie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului
de Pneumoftiziologie Aiud, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 344 din 23 noiembrie 2017 şi anexa nr.
2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 25 iulie 2019 îşi încetează aplicabilitatea la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al 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 de

Pneumoftiziologie Aiud, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 236
Alba Iulia, 3 decembrie 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
- Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărârea a
Consiliului Judeţean Alba nr. 236/3 decembrie 2019

STAT DE FUNCŢII
AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

Nr.
crt.
1
2
3
4
5-6
7-13
14
15-18
19-23
24
25
26-28
29
30
31-33
34
35
36
37-38
39
40-45
46
47
48-51
52
53-59
60-65
66
67
68
69
70

Denumirea funcţiei

Nivel
studii

Specialitatea

COMITET DIRECTOR
Manager grad II
S
Director medical grad II
S
Director financiar contabil grad II
S
Economist
Total
SECŢIA PNEUMOLOGIE I 33 paturi
Medic şef secție grad II
S
Pneumologie
Medic primar
S
Pneumologie
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical debutant
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
SECŢIA PNEUMOLOGIE I - Compartiment TBC 23 paturi
Medic specialist
S
Pneumologie
Asistent medical principal-şef
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
Total
SECŢIA PNEUMOLOGIE II 60 paturi
Medic şef secție grad II
S
Pneumologie
Medic primar
S
Pneumologie
Medic specialist
S
Pneumologie
Asistent medical principal-şef
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
Asistent medical principal
S
Medicină generală
Asistent medical principal
S
Medicină generală
Asistent medical
PL
Medicină generală
Asistent medical debutant
PL
Medicină generală
Infirmieră, agent DDD
G
Infirmier
Îngrijitor curăţenie, brancardier
G
Îngrijitor curăţenie
Total
FARMACIA
Farmacist şef secție grad I
S
Farmacie
Asistent medical principal
PL
Farmacie
Asistent medical
PL
Farmacie
Îngrijitor curăţenie
G
Îngrijitor curăţenie
Total
LABORATOR ANALIZE MEDICALE + Comp. BK
Şef laborator grad I
S
Laborator

Număr
posturi

1
1
1
3
1
2
7
1
4
5
1
1
3
1
1
3
1
31
1
1
2
1
6
1
1
4
1
7
6
31
1
1
1
1
4
1

71
72
73-74
75

Medic specialist
Biolog/biochimist
Asistent medical principal
Îngrijitor curăţenie

S
S
PL
G

Laborator
Biolog/biochimist
Laborator
Îngrijitor curăţenie

1
1
2
1
6

Total
LABORATOR RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Medic specialist
S
Radiologie
1
76
Asistent medical principal
PL
Radiologie
1
77
Total
2
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCŢIONALE + Comp. ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
S
Pneumologie
2
78-79 Medic specialist
Asistent
medical
principal
PL
Medicină
generală
1
80
Total
3
DISPENSAR TBC
Medic primar
S
Pneumologie
1
81
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
82
Asistent medical principal
PL
Radiologie
1
83
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
84
Îngrijitor curăţenie
G
Îngrijitor curăţenie
1
85
Total
5
APARAT FUNCŢIONAL
STATISTICĂ MEDICALA
Registrator medical
M
1
86
Total
1
COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI
MEDICALE (Ord. 1101/2016)
Medic specialist
S
Epidemiologie
1
87
Asistent medical principal
PL
Epidemiologie
1
88
Infirmieră, agent DDD
G
Agent DDD
1
89
Total
3
MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE
Medic specialist
S
1
90
Consilier Juridic debutant
S
Jurist
1
91
Economist gradul II
S
Economist
1
92
Asistent medical principal
PL
Medicină generală
1
93
Total
4
FINANCIAR CONTABILITATE
S
Economist
3
94-96 Economist gradul IA
ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE
Referent
specialitate
gradul II
S
Economist
1
97
Total
4
BIROU RESURSE UMANE - SERVICII INTERNE
Şef birou grad II
S
Economist
1
98
Economist gradul I
S
Economist
1
99
S
Economist
1
100 Referent specialitate gradul I
JURIDIC
Consilier
juridic
gradul
II
S
Jurist
1
101
SERVICII INTERNE (secretariat-registratură, arhivă)
M
Referent
1
102 Referent tr. I
M
Arhivar
1
103 Funcţionar, arhivar
Total
6
SERVICIUL ADMINISTRATIV
S
Inginer
1
104 Şef serviciu grad II
APROVIZIONARE
M
Merceolog
1
105 Referent/merceolog tr. I
M
1
106 Magaziner

COMPARTIMENT SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MUNCII, SITUAȚII DE
URGENȚĂ, PROTECȚIE CIVILĂ
S
Inginer
1
107 Inginer gradul IA
TEHNIC
Subinginer
gradul
I
SSD
Subinginer
1
108
COMPARTIMENT INFORMATICĂ
S
Informatică
1
109 Analist programator, gradul II
CAPELA
S
Preot
1
110 Preot gr. II
Total
8
DESERVIRE GENERALĂ
Agent pază și
G
ordine
1
111 Portar, paznic
Total
1
MUNCITORI ÎNTREȚINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAȚII
Instalator
1
112 Muncitor calificat III
Electrician
1
113 Muncitor calificat II
Lăcătuş mecanic de
întreţinere şi
reparaţii
1
114 Muncitor calificat tr. IV
Total
3
MUNCITORI DESERVIRE POSTURI FIXE
Centrala termică
Fochist
2
115-116 Muncitor calificat tr. II
Muncitor calificat tr. III
Fochist
1
117
Centrala telefonică
Telefonist
2
118-119 Muncitor calificat tr. IV
Confecţionare, reparare și întreținere inventar moale
Croitor
1
120 Muncitor calificat tr. III
Aprovizionare, depozitare, manipulare bunuri
Manipulant bunuri
1
121 Muncitor necalificat tr. I
Spaţii verzi
Horticultor
1
122 Muncitor calificat tr. II
Frizeria
Frizer
1
123 Muncitor calificat tr. IV
Conducere auto
Şofer
1
124 Şofer tr. I
Total
10
BUCĂTĂRIE
Bucătar
3
125-127 Muncitor calificat tr. III
Total
3
SPĂLĂTORIE
Spălătoreasă cu gestiune
M;G
Spălătoreasă
1
128
Spălătoreasă
M;G
Spălătoreasă
1
129
Total
2
GARDEROBĂ
Garderobier
M;G
Garderobier
1
130
Total
1
TOTAL POSTURI
130
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărârea a
Consiliului Judeţean Alba nr. 236/3 decembrie 2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ŞI FUNCŢIONARE AL SPITALULUI
DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este întocmit în conformitate
cu prevederile Titlului VII „Spitalele” al Legii 95/2006 - privind reforma in domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, care stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare
al spitalelor.
Art. 2. (1) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este unitate sanitară publică cu paturi, ce
furnizează servicii medicale de specialitate: pneumologie în regim de spitalizare continuă,
spitalizare de zi şi ambulatoriu prin ambulatoriul integrat şi Dispensarul T.B.C.
(2) Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative şi de recuperare
a bolnavilor.
(3) Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit
competenţelor sale, în conformitate cu criteriile stabilite de Comisia Naţionala de Acreditare a
Spitalelor şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(4) Acreditarea garantează faptul ca spitalul funcţionează la standardele privind
acordarea serviciilor medicale şi conexe actului medical, certificând calitatea serviciilor de
sănătate în conformitate cu clasificarea spitalelor.
Art. 3. Prin sistemul funcţional unic, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud asigură:
a.) accesul populaţiei la asistenţă medicală spitalicească şi ambulatorie în specialitatea
Pneumologie;
b.) unitate de acţiune în rezolvarea problemelor de sănătate în teritoriu;
c.) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investiţie
şi tratament;
d.) dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a asistenţei medicale, corespunzător medicinii
moderne;
e.) participarea la asigurarea stării de sănătate a populaţiei;
f.) desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) şi cercetare pentru
medici, asistenţi medicali şi alt personal, conform legislaţiei în vigoare;
Art. 4. În raport cu atribuţiile ce-i revin în asistenţa medicală, spitalul asigură:
a.) acordă servicii medicale preventive, curative şi de recuperare, cuprinzând: consultaţii,
investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale, îngrijire, recuperare, medicamente,
materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă;
b.) condiţiile de investigaţii medicale, tratament, igiena alimentelor şi de prevenire a
infecţiilor asociate actului medical şi răspunde de asigurarea lor;
c.) controlul medical şi supravegherea unor categorii de pacienţi;
d.) primul ajutor calificat fără nici o discriminare legată de venituri, sex, vârstă, religie,
cetăţenie, apartenenta politica sau daca pacientul are sau nu asigurare medicală;
e.) respectă protocolul de transfer interclinic elaborat prin ordin al ministrului sănătăţii;
f.) respectă criteriile de internare de urgenţă a pacienţilor consultaţi şi criteriile de transfer
de urgenţă către alte spitale - stabilite prin norme de aplicare;
g.) obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă de urgenţă oricărei persoane aflate în
stare critică, iar după stabilizare asigură transportul medicalizat la o altă unitate de profil;
h.) are obligaţia de a asigura un plan de acţiune pentru asistenţă medicală în caz de război,
dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii critice;
i.) stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţa şi de muncă şi a influenţei acestora asupra
stării de sănătate a populaţiei;
j.) informarea pacientului sau a persoanelor apropiate asupra bolii şi obţinerea
consimţământului scris al pacientului cu privire la aspectul procedural pe perioada internării;
k.) prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate actului medical;
l.) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale
pacienţilor spitalizaţi;
m.) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţi;
n.) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
o.) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
p.) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de
vedere calitativ cât şi cantitativ, respectând alocaţia de hrana alocată conform legislaţiei în vigoare;

q.) asigurarea unui microclimat corespunzător astfel încât să fie prevenită apariţia de
infecţii asociate actului medical;
r.) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi paza
contra incendiilor conform normelor în vigoare;
s.) în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital;
ş.) încurajează implicarea aparţinătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi;
t.) în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei
prezentate, accesul unei persoane poate fi permanent;
ţ.) asigură pe toată perioada spitalizării gestionarea Foii de Observaţie Clinica Generală
(FOCG) a pacienţilor internaţi cu respectarea procedurilor interne aprobate la nivelul unităţii;
u.) asigură anunţarea aparţinătorilor în cazul decesului pacientului, cu respectarea
procedurilor interne în astfel de situaţii.
Art. 5. (1) Spitalul asigură:
a.) pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate;
b.) pachetul minimal de servicii - pentru neasiguraţi (urgente, potenţial epidemic....);
c.) pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ.
(2) Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistenţa medicală spitalicească
cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi se acordă în situația în
care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de
servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.
(3) Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ şi de recuperare medicală:
consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale, îngrijire, medicamente,
materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de
spitalizare.
(4) În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim
de:
a.) spitalizare continuă;
b.) spitalizare de zi.
(5) Serviciile medicale spitaliceşti din cadrul pachetului de servicii medicale de bază, în
regim de spitalizare continuă şi de zi, se acordă pe baza biletului de internare eliberat de către:
a.) medicul de familie;
b.) medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de
organizare;
c.) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC;
d.) medicii de medicina muncii.
Art. 6. (1) Prin modul de organizare şi funcţionare, spitalul, respectiv personalul angajat,
are obligaţia:
a.) păstrării confidenţialităţii faţă de terţi, asupra tuturor informaţiilor ce decurg din
serviciile medicale acordate asiguraţilor;
b.) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
c.) respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţia de
trimitere în consulturi interdisciplinare;
d.) neutilizarea materialelor sanitare a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;
e.) completarea prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul
pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
f.) respectarea clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, respectiv
suportarea sancţiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;
g.) aplicarea planului de pregătire profesională continuă a personalului medical.
(2) În cazul unor activităţi pentru care spitalul nu are specialişti în astfel de activităţi
sau dacă personalul angajat este insuficient, spitalul poate încheia contracte de prestări servicii.
Art. 7. Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe
cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.
Art. 8. (1) Spitalul funcţionează în municipiul Aiud, strada Ecaterina Varga, nr. 6.
(2) Este organizat ca unitate cu personalitate juridică, fiind subordonat Consiliului
Judeţean Alba, care este şi ordonatorul principal de credite.

(3) Patrimoniul spitalului aparţine domeniului public al UAT - Judeţul Alba, fiind
dat în administrare spitalului în baza Contractului de administrare nr.1325-416/2004 încheiat între
Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud.
Art. 9. Finanţarea spitalului este asigurată din următoarele surse:
a.) Venituri proprii încasate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Alba pentru
serviciile medicale spitaliceşti, ambulatorii şi alte activităţi medicale ale spitalului furnizate pe
bază de contracte.
b.) Fonduri alocate de la bugetul de stat pentru:
- subprograme din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ
- dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă în condiţiile legii
- expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de
alte cauze de forţă majoră
- modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de
reparaţii capitale
c.) Fonduri alocate de la bugetul Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru
finanţarea unor cheltuieli de întreţinere, gospodărire, pentru finalizarea construcţiilor şi realizarea de
lucrări de reparaţii curente si capitale, precum şi pentru dotarea cu aparatură medicală.
d.) Alte venituri proprii suplimentare: donaţii, sponsorizări, închirierea temporară a unor
spaţii sau echipamente, alte surse.
Art. 10. (1) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud dispune de o structură organizatorică
aprobată prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
(2) Activitatea economică și tehnico-administrativă este organizată pe servicii,
birouri şi compartimente funcționale conform structurii organizatorice stabilită de Comitetul
director şi aprobată de către Consiliul Județean Alba.
Art. 11. În baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii. nr. 1408/2010 privind
aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi ale Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud este clasificat ca
unitate spitalicească de categoria V – prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 570/23.05.2011.
Art. 12. (1) Problemele de etică şi deontologie medicală sunt de competenţa, după caz, a
Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, sau a Ordinului
Asistenţilor Medicali din România.
(2) Relaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea
53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Contractul Colectiv de Muncă la
nivel de ramură sanitară şi de prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Art. 13. Decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe bază de
calificări şi abilităţi profesionale, nefăcându-se discriminări pe criterii de naţionalitate, sex,
vârstă, rasă, convingeri politice şi religioase.
Art. 14. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud asigură prin intermediul Consiliului etic şi al
Consilierului de etică, promovarea valorilor etice şi deontologice în rândul personalului, analiza şi
soluţionarea sesizărilor care vizează probleme de etică, informarea cu privire la Codul de conduită
etică al personalului Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi monitorizarea respectării prevederilor
acestuia.
Art. 15. Personalul încadrat are obligația să respecte prevederile Contractului-cadru
privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate și a normelor de aplicare. În caz contrar, acesta va fi sancționat disciplinar și va
răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu
munca lor, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Codului muncii și a
principiilor răspunderii civile contractuale.
Art.16. Spitalul încheie contracte pentru implementarea programelor naţionale de
sănătate curative cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, precum şi cu Direcția de Sănătate
Publică a Județului Alba pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică.
Art. 17. (1) Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are stabilit, documentat și implementat un
sistem de management al calității propriu care este menținut și îmbunătățit continuu în
conformitate cu cerințele standardului internațional de referință SR EN ISO 9001:2015 și
legislația în vigoare.
(2) Toate structurile Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud au următoarele
obligații privind sistemul de management al calității:

a.) să cunoască şi să respecte documentele sistemului de management al calității
serviciilor medicale aplicabile în activitatea depusă.
b.) să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de
managementul de calitate şi a obiectivelor specifice locului de muncă.
Art. 18. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are stabilit, documentat și implementat un
sistem de control managerial intern prin care asigură respectarea standardelor controlului intern
managerial în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
Art. 19. În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud este organizat și funcționează
Serviciul pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale care desfășoară activități
antiepidemice având ca obiectiv prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale la pacienți și
la personalul medico-sanitar şi auxiliar al spitalului. Activitatea de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale se desfășoară într-un cadru organizat, ca obligaţie permanentă a fiecărui
angajat al spitalului.
CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 20. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47/26 februarie 2015 structura
organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud este următoarea:
A. SECŢIA PNEUMOLOGIE I
- 56 paturi – din care
Compartiment TBC
- 23 paturi
B. SECŢIA PNEUMOLOGIE II – TBC - 60 paturi
TOTAL
- 116 paturi
C. SPITALIZARE DE ZI
4 paturi
D. FARMACIE
E. LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Compartiment BK
F. LABORATOR RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ
G. LABORATOR DE EXPLORARI FUNCŢIONALE
Compartiment ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
H. DISPENSAR TBC
I. AMBULATOR INTEGRATAL SPITALULUI –spec. PNEUMOLOGIE
J. APARAT FUNCŢIONAL
Statistică medicală
CPIAAM
Managementul Calităţii Serviciilor Medicale
RUNOS
Juridic
Servicii Interne (Secretariat - Registratură, Arhiva)
Financiar – Contabilitate
Achiziţii publice – Contractare
Administrativ : Aprovizionare, Tehnic, Paza, Întreţinere instalaţii şi clădiri,
Deservire posturi fixe (centrală termică, centrală telefonică, lenjerie, manipulare
bunuri, spaţii verzi, conducător auto, frizerie)
SSM şi SU
Informatic
Capela
Bucătărie
Spălătorie
Garderoba
CAPITOLUL III
CONDUCEREA SPITALULUI ŞI ATRIBUŢIILE CE REVIN ACESTEIA
PRINCIPII GENERALE
Art. 21. (1) Activitatea de conducere a spitalului urmăreşte aplicarea în practică a
principiilor managementului, prin luarea unor decizii pe baza celor două elemente esenţiale:
calitatea şi actul medical.

(2) Conducerea spitalului are menirea de a introduce metode noi chiar şi în
structura organizatorică actuală, în vederea eficientizării utilizării resurselor cum ar fi:
a.) centrarea îngrijirilor pe pacient
b.) îmbunătăţirea continuă a calităţii actului medical
c.) acordarea unor autonomii secţiilor şi compartimentelor
d.) folosirea corectă a tehnologiilor
e.) creşterea competenţei profesionale a medicilor
f.) formarea unui număr adecvat de personal
g.) eliminarea polipragmaziei
h.) centralizarea îngrijirii unor afecţiuni
i.) informatizarea spitalului.
MANAGERUL
Art. 22. (1) Funcţia de manager poate fi ocupată de o persoană fizică sau juridică,
selectată prin concurs sau licitaţie publică, organizate de către Consiliul de Administraţie al
spitalului şi care îndeplineşte condiţiile stabilite prin Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Exercitarea funcţiei de manager se face în baza contractului de management
încheiat cu Consiliul Judeţean Alba, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a
listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public
(3) Până la ocuparea prin concurs sau licitaţie publică a funcţiei de manager,
preşedintele Consiliului Judeţean Alba poate numi prin act administrativ un manager interimar,
în condiţiile legii.
Art. 23. Obligaţiile managerului conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1384/2010
privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de
performanţă a activităţii managerului spitalului public, sunt:
(A) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii
organizatorice sunt următoarele:
a.) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de
normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
b.) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din
funcţie personalul spitalului;
c.) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
d.) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru
personalul aflat în subordine;
e.) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
f.) numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
g.) încheie contractele de administrare, conform legislaţiei in vigoare, cu membrii
comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, în cuprinsul
căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
h.) prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i.) încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
j.) stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico - sanitar care ocupă
funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă
suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în
unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
k.) numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat
concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum
30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare, conform legislaţiei in vigoare, în
cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
l.) solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii,
în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de
la data stabilită în condiţiile menţionate;

m.) deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical,
pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru
ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
n.) repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea
funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la
pct. 13;
o.) aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul
angajat;
p.) înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului,
necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul
de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este
prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
q.) realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă
subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate
cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în
conformitate cu prevederile legale;
r.) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
s.) negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital;
ş.) răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru
spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico - sanitar angajat, precum şi de
reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
t.) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de
interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
ţ.) propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică,
reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Consiliul
Judeţean Alba, în condiţiile legii;
u.) în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul
angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii
organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru
asigurarea acestora;
v.) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai
consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii
activităţii spitalului;
x.) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă
(EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
y.) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform
legii.
(B) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt
următoarele:
a.) elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită,
planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului
medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
b.) aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor
comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
c.) aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea
consiliului medical;
d.) aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului,
în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
e.) elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea
spitalului; aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;
f.) îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
g.) dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a
activităţii asumaţi prin prezentul contract;
h.) desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

i.) răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor
naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate
de Ministerul Sănătăţii;
j.) răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte
medicale de calitate de către personalul medico - sanitar din spital;
k.) răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe
baza recomandărilor consiliului medical;
l.) urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de
spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;
m.) negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau
contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor
medicale;
n.) răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii
medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale,
conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
o.) negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări
de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
p.) poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de
sănătate private;
q.) poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică Alba, în vederea derulării
programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu
structura organizatorică a acestora;
r.) poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar
la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară
activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de
natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;
s.) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile
pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
ş.) răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste,
conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea
efectelor acestora;
t.) răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă
oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi
de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico - sanitară
de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
ţ.) răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării
condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de
acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.
(C) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico - financiar sunt
următoarele:
a.) răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli
propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale
conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării
ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de
administraţie, în condiţiile legii;
b.) răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport
cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei
bugetare;
c.) răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi
compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de
administrare încheiate în condiţiile legii;
d.) răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din
structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente,
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
e.) răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv,
ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de

publicarea acesteia pe site - ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al
autorităţii de sănătate publică ori pe site - urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele
sanitare proprii si respectiv, consiliului local si/sau judeţean după caz;
f.) răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele
locale;
g.) aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
h.) aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să
se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
i.) răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei
economico - financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
j.) identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea
veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
k.) îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite,
conform legii;
l.) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.
(D) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:
a.) aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după
aprobarea acestuia de către Consiliul Judeţean Alba;
b.) reprezintă spitalul în relaţia cu terţe persoane fizice sau juridice;
c.) încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
d.) răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune
măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
e.) încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical,
respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de
Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea
activităţilor de învăţământ;
f.) încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru
desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
g.) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea
secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi
documentelor referitoare la activitatea spitalului;
h.) răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
i.) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în
condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
j.) transmite Consiliului Judeţean Alba informări trimestriale şi anuale cu privire la
patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli;
k.) răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor
prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
l.) răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de
activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
m.) aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare
medicală, în condiţiile legii;
n.) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor,
sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
o.) conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
p.) propune spre aprobare Consiliului Judeţean un înlocuitor de drept pentru perioadele de
absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
q.) informează Consiliului Judeţean cu privire la starea de incapacitate temporară de
muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
r.) răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale,
economico - financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi
control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
s.) respectă măsurile dispuse de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, după caz, în
situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;

ş.) răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile
legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de
acreditare;
t.) răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de
încetarea valabilităţii acreditării;
ţ.) respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a
Guvernului;
u.) elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi
coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi
alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
v.) răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor
normative care reglementează activitatea acestuia;
x.) asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât
să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi
deontologiei medicale;
y.) avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor
de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune
aprobării Consiliului Judeţean Alba;
(E) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese
sunt următoarele:
a.) depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile
prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, conform
prevederilor legale in domeniu, la Consiliul Judeţean Alba;
b.) actualizează declaraţia prevăzută la lit. a ori de câte ori intervin modificări faţă de
situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a
încetării funcţiilor sau activităţilor;
c.) răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site - ul spitalului;
d.) depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la lit. a şi lit. b.
(F) Obligaţiile managerului ca ordonator de credite, sunt următoarele:
a.) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai
pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce şi în condiţiile stabilite prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
b.) Managerul va stabili prin decizie internă:
b.1.) persoanele angajate care au atribuţii şi responsabilităţi în cadrul
compartimentelor de specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi ordonanţare;
b.2.) persoanele autorizate care efectuează plăţile pe baza documentelor
ordonanţate de către ordonatorul de credite;
b.3.) persoanele desemnate pentru executarea controlului financiar preventiv;
c.) realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi
a celor prevăzute în celelalte contracte;
d.) asigurarea, în condiţiile legii, a drepturilor pacienţilor;
e.) realizarea veniturilor contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi cu terţe
persoane fizice şi juridice;
f.) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
g.) asigurarea integrităţii bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
h.) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor
financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
i.) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a
programului de investiţii publice;
j.) organizarea evidenţei programelor naţionale de sănătate şi realizarea indicatorilor
aferenţi acestora;
k.) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform reglementărilor legale;
l.) analizarea periodică, cel puţin lunar, a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi
stabilirea de măsuri operative pentru remedierea deficienţelor;
m.) asigurarea monitorizării cheltuielilor de personal şi a execuţiei bugetare pe structura
bugetului aprobat;

n.) organizarea eliberării decontului de cheltuieli pe pacient;
o.) asigurarea codificării DRG.
(G) Atribuţiile managerului unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare conform Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 1101/2016:
a.) răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor
asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile acestui ordin;
b.) participă la definitivarea propunerilor de activităţi şi achiziţii cuprinse în planul anual
al unităţii pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
c.) răspunde de asigurarea bugetară şi achiziţia de bunuri şi servicii aferente activităţilor
cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate
asistenţei medicale; răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
d.) răspunde de organizarea activităţii de screening al pacienţilor în secţii de terapie
intensivă şi în alte secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni
multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi
control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
e.) răspunde de organizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor
nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
f.) răspunde de afişarea pe site-ul propriu al unităţii a informaţiilor statistice (rata
trimestrială şi anuală de incidenţă, rata de prevalenţă, incidenţa trimestrială şi anuală defalcată pe
tipuri de infecţii şi pe secţii) privind infecţiile asociate asistenţei medicale, a rezultatelor testelor
de evaluare a eficienţei curăţeniei şi dezinfecţiei, a consumului de antibiotice, cu defalcarea
consumului antibioticelor de rezervă;
g.) răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse
biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de
vaccinare a personalului medico-sanitar;
h.) răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de şeful
serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
i.) controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/ compartimentului de prevenire
a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii sau, după caz, pentru contractarea
responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi
coordonare;
j.) analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a
sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie
asociate asistenţei medicale;
k.) verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii
sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare
epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din
unitate;
l.) solicită, la propunerea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale/medicului responsabil sau din proprie
iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în
focare;
m.) angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;
n.) reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce
priveşte infecţiile asociate asistenţei medicale, inclusiv în cazul acţionării în instanţă a
persoanelor fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale.
(H) Atribuţiile managerului referitoare la gestionarea deşeurilor medicale conform
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a metodologiei de culegere a datelor
pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale:
a.) iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale;
b.) asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a
deşeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor prevăzute la art. 45 alin. 5 din
Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale aprobate prin
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1226/2012;

c.) desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul
activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 prind regimul deşeurilor, cu
modificările ulterioare, de Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi
medicale aprobate prin Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1226/2012, precum şi de legislaţia
specifică referitoare la managementul deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile
deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;
d.) controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care
transportă, tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale;
e.) controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor
rezultate din activităţile medicale;
f.) poate delega atribuţiile menţionate la lit. d şi lit. e către coordonatorul activităţii, de
protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul;
g.) aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza
regulamentelor interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale
periculoase din unitatea sanitară respectivă, în conformitate cu anexa nr. 4 a Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1226/2012;
h.) aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu
privire la gestionarea deşeurilor medicale.
Art. 24. Managementul spitalului este asigurat de:
Consiliul de Administraţie
Manager
Comitetul Director
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Art. 25. (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, funcţionează Consiliul de Administraţie care are rolul de a dezbate principalele probleme
strategice, de organizare şi funcţionare a spitalului, în următoarea componenţă:
 1 reprezentant numit de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba;
 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Alba
 2 reprezentanţi numţti de Direcţia de Sănătate Publică Alba
 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Alba cu statul de invitat
 1 reprezentant al OAMGMAMR Alba cu statut de invitat
 1 reprezentant al sindicatului din unitate cu statut de invitat
(2) Instituţiile menţionate sunt obligate să îşi numească pe lângă membrii
permanenţi şi membrii supleanţi în consiliul de administraţie.
(3) Managerul participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de
vot.
(4) Membrii consiliului de administraţie al spitalului se numesc prin act
administrativ de către instituţiile menţionate.
(5) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte, ales cu
majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
Art. 26. Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie sunt următoarele:
a.) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare
trimestriale şi anuale;
b.) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului
aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, prin act administrativ al Consiliului Judeţean Alba;
c.) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de
servicii medicale ale populaţiei;
d.) avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;
e.) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi
activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
f.) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului
director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. 1 şi art. 184 alin.

1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 27. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la
solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu
majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Art. 28. Metodologia de desfăşurare a activităţii Consiliului de Administraţie al Spitalului
de Pneumoftiziologie Aiud este reglementată de prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
COMITETUL DIRECTOR
Art. 29. (1) În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 921/2006, Comitetul Director are următoarea componenţă:
 Manager
 Director medical
 Director financiar contabil
(2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs, organizat de
managerul spitalului, conform legislaţiei în vigoare.
Art.30. (1) Comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii:
a.) Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor
scrise ale consiliului medical;
b.) Elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii
medicale al spitalului;
c.) Propune managerului, în vederea aprobării:
a. numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările
în vigoare;
b. organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu
sindicatele, conform legii;
d.) Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi
organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
e.) Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice
privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie,
precum şi de măsuri de preve4nire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin
ordin al ministrului sănătăţii publice;
f.) Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării
de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor
secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care il supune aprobării managerului;
g.) Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe
secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în
bugetul alocat;
h.) Analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe
care îl supune spre aprobare managerului;
i.) Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari,
economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care
le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
j.) Analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi
îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei,
dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
k.) Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
l.) La propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare
managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente
şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde
de realizarea acestora;
m.) Analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor
asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

n.) Întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Consiliului Judeţean
Alba;
o.) Negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele
de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
p.) Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi
ori a managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
q.) Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea
sediului şi a denumirii spitalului;
r.) Negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii
specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi
ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
s.) Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
t.) Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează
raportul anual de activitate al spitalului.
(2) Atribuţiile Comitetului director al unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare in conformitate cu Ordinul MS
1101/2016:
a.) organizează Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi
elaborează regulamentul de funcţionare al acestuia;
b.) se asigură de organizarea şi funcţionarea serviciului/compartimentului de prevenire si
limitare a infecţiilor asociate actului medical şi/sau realizarea contractelor de furnizare de
prestări servicii specifice;
c.) aprobă planul anual de activitate pentru Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului
medical;
d.) asigură condiţiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru,
prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical;
e.) efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
f.) verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor din planul anual de
activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical;
g.) se asigură de îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a dotării tehnico-materiale necesare
evitării sau diminuării riscurilor;
h.) se asigură de derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute
în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării
ori evitării situaţiilor de risc sau limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;
i.) deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma
sesizării pacienţilor sau în urma autosesizării în privinţa responsabilităţii instituţionale ori
individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea
drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţii asociate asistenţei
medicale;
j.) asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru
înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate
asistenţei medicale în registrul de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al
unităţii;
k.) asigură condiţiile de îngrijire la pacienţii cu infecţii/colonizări cu germeni
multiplurezistenţi.
DIRECTORUL MEDICAL
Art.31. (1) În conformitate cu Ordinul MS nr. 921/2006 şi Ordinul MS nr. 1628/2007,
Directorul Medical are următoarele atribuţii:
a.) în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la
termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii
medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
b.) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin
evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de
îmbunătăţire a activităţii medicale;

c.) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de
implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
d.) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor
pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
e.) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
f.) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea
şefilor de secţii şi laboratoare;
g.) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare
medicală, în condiţiile legii;
h.) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul
spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
i.) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor
medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
j.) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu,
cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
k.) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre,
epidemii şi în alte situaţii speciale;
l.) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare
la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii
polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
m.) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a
pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului
n.) răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale
de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în
protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a
normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor
acordate;
o.) coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în
documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;
p.) ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă
aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi
îmbolnăvirilor profesionale.
(2) Atribuţiile directorului medical unităţii sanitare de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în conformitate cu Ordinul MS nr.
1101/2016
a.) se asigură şi răspunde de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi
sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de
igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
b.) pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia
acestuia este preluată de directorul medical, care va avea şi responsabilităţile acestuia;
c.) răspunde de raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi implementarea
măsurilor de limitare a acestora;
d.) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în unitatea sanitară;
e.) implementează activitatea de screening al pacienţilor în secţii de terapie intensivă şi alte
secţii cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi în
conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor
asociate asistenţei medicale;
f.) controlează
şi
răspunde
pentru
derularea
activităţilor
proprii
ale
serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
g.) controlează respectarea procedurilor şi protocoalelor implementate pentru supravegherea,
prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale de la nivelul secţiilor şi serviciilor
din unitate, în colaborare cu medicii şefi de secţie;
h.) organizează şi controlează evaluarea imunizării personalului împotriva HBV şi efectuarea
vaccinărilor recomandate personalului din unitatea medicală respectivă (gripal, HBV, altele);
i.) controlează şi răspunde de organizarea registrelor de expunere accidentală la produse
biologice pe secţii/compartimente şi aplicarea corectă a măsurilor.

(3) Alte atribuţii ale directorului medical de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în conformitate cu Ordinul MS nr. 1101/2016
a.) prelucrează procedurile şi protocoalele de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei
medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei
medicale cu asistentele şefe de secţie şi răspunde de aplicarea acestora;
b.) răspunde de implementarea şi respectarea precauţiunilor standard şi specifice la nivelul
unităţii sanitare;
c.) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea
regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
d.) controlează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie;
e.) verifică starea de curăţenie din secţii, respectarea normelor de igienă şi controlează
respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
f.) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale
necesare prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de secţiile spitalului, cu
aprobarea şefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infecţiilor
asociate asistenţei medicale;
g.) supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea,
depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria
dietetică, lactariu, biberonerie etc.;
h.) supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
i.) constată şi raportează serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale şi managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii
sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
j.) verifică efectuarea corespunzătoare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie în secţii;
k.) coordonează şi verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi
a măsurilor pentru supravegherea contacţilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de
şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor
medicale;
l.) instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte
realizarea acestei proceduri;
m.) semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în
rândul personalului;
n.) instruieşte asistentele-şefe asupra măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei
medicale care trebuie implementate şi respectate de vizitatori şi personalul spitalului;
o.) coordonează şi verifică respectarea circuitului lenjeriei şi al deşeurilor infecţioase şi
neinfecţioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central şi respectarea modului de eliminare a
acestora;
p.) instruieşte asistentele-şefe asupra echipamentului de protecţie şi comportamentului
igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune măsuri disciplinare
în cazurile de abateri;
q.) organizează şi coordonează procesul de elaborare a procedurilor şi protocoalelor de
prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţii, în funcţie de manevrele şi
procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienţi, şi se asigură de implementarea acestora;
r.) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate
asistenţei medicale pe secţii şi pe unitatea sanitară;
s.) răspunde de întocmirea şi completarea registrului de expunere accidentală la produse
biologice pe secţii/compartimente;
t.) organizează şi răspunde de igienizarea ţinutelor de spital pentru întreg personalul implicat
în îngrijirea pacienţilor, în mod gratuit şi obligatoriu.
DIRECTORUL FINANCIAR CONTABIL
Art.32. (1) În conformitate cu Ordinul MS nr. 921 din 27 iulie 2006 şi Ordinul MS nr.
1628/2007, Directorul Financiar Contabil are următoarele atribuţii specifice:
a.) Asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în
conformitate cu dispoziţiile legale.
b.) Organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi
asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor.
c.) Asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de
verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale.

d.) Propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri
şi cheltuieli.
e.) Asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea
indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare.
f.) Participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de
asigurări de sănătate.
g.) Angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale,
având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale.
h.) Analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale
prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză.
i.) Participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai
eficientă a datelor contabilităţii.
j.) Evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici.
k.) Asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către
bugetul statului, trezorerie şi terţi.
l.) Asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în
spital.
m.) Asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate.
n.) Organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin
spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a
acestora, ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor.
o.) Asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia
măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării.
p.) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire
la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului.
q.) Îndeplineşte formele de scădere din evidenţa a bunurilor de orice fel, în cazurile şi
condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale.
r.) Împreună cu Serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea
măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri
peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor
încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale.
s.) Organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor
financiar-contabile din subordine.
t.) Organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea
mijloacelor materiale în unitate.
(2) Atribuţii ale directorului financiar-contabil în activitatea de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale:
a.) Răspunde de planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat.
b.) Răspunde de asigurarea întocmai şi la timp a necesarului de materiale şi consumabile
necesare implementării procedurilor şi protocoalelor de limitare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale.
CAPITOLUL IV
STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI COMISII PERMANENTE CARE FUNCŢIONEAZA
ÎN CADRUL SPITALULUI
Art.33. Pentru analiza unor probleme complexe care interesează activitatea Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud, se instituie următoarele consilii şi comisii: consiliul medical, consiliul
etic, comitetul de securitate şi sănătate în muncă, comitetul pentru situaţii de urgenţă, nucleul de
calitate, comisia medicamentului, comisia de alimentaţie şi dietetică, comisia de analiză a
decesului, comisia de analiză DRG, comisia de disciplina, comisia privind supravegherea,
prevenirea şi controlul tuberculozei şi HIV, comisia de inventariere a patrimoniului, comisia de
selecţionare a documentelor de arhivă, comisia de analiza a gradului de satisfacţie al angajaţilor,
comisia de analiza a reclamaţiilor pacienţilor, comisia de farmacovigilenţă şi strategie
terapeutică, comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării și
dezvoltării sistemului de control intern managerial, comisia de întocmire a documentaţiei
standard privind achiziţia de produse biocide şi comisia de coordonare a implementării

managementului calităţii serviciilor şi siguranţei pacienţilor şi de coordonare a vizitei de
acreditare a spitalului.
Art.34. Consiliul Medical este constituit şi funcţionează în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi este compus
din şefi de secţii, de laboratoare, asistentul şef şi are ca preşedinte pe directorul medical.
Art.35. (1) Principale ale consiliului medical sunt următoarele:
a.) îmbunătăţirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordării de
medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor ;
b.) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii
performantelor profesionale şi utilizării resurselor alocate ;
c.) elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat ;
d.) întărirea disciplinei economico – financiare .
e.) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţii medicale
desfăşurate în spital, inclusiv evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în
cadrul spitalului.
(2)Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu alte structuri de la nivelul spitalului.
Art.36. (1) Alte atribuţii ale consiliului medical sunt:
a.) stabileşte reguli privind activitatea profesionala, protocoale de practică medicală la
nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
b.) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital,
pe care îl supune spre aprobare managerului;
c.) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea
activităţilor medicale desfăşurate la nivel de spital;
d.) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment şi face
propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
e.) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare
continua a personalului medico-sanitar;
f.) avizează utilizarea bazei de date a spitalului pentru activităţi de cercetare medicala in
condiţiile legii;
g.) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului;
(2) Modul de desfăşurare a activităţii Consiliului Medical este reglementat de legislaţia în
vigoare. Consiliul Medical se întruneşte cel puţin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la
solicitarea preşedintelui sau cel puţin a 2/3 din membrii acestuia şi ia hotărâri cu majoritate
simpla a celor prezenţi.
(3) Activitatea desfăşurată de Consiliul Medical se consemnează în procese verbale de
şedinţă şi se aduc la cunoştinţa managerului unităţii
Art.37. (1) Consiliul Etic este constituit în conformitate cu prevederile din Legea
nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Ordinului MS nr.1502/2016 - pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care
funcţionează în cadrul spitalelor publice, din 7 membrii, pe o perioadă de 3 ani, având
următoarea componenţă:
 4 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului;
 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
 un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.
(2) Consiliul etic este condus de un preşedinte ales prin vot secret dintre membri și are
următoarele atribuții:
a.) convoacă Consiliul etic, prin intermediul secretarului;
b.) prezidează şedinţele Consiliului etic, cu drept de vot;
c.) avizează, prin semnătură, documentele emise de către Consiliul etic şi rapoartele
periodice;
d.) informează managerul spitalului, în termen de 7 zile lucrătoare de la vacantarea unui loc
în cadrul Consiliului etic, în vederea completării componenţei acestuia.
(3) Consiliul etic are următoarele atribuţii:
a.) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
b.) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi
implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;

c.) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte
sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
d.) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei
vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
- cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
- încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico - sanitar şi auxiliar, prevăzute în
legislaţia specifică;
- abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico - sanitar
şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
- nerespectarea demnităţii umane;
e.) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
f.) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe
pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau
de către petent;
g.) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face
obiectul unei situaţii de malpraxis;
h.) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul
Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în
aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
i.) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
j.) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
k.) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
l.) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
m.) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri
pentru îmbunătăţirea acestuia;
n.) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al
respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul
spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
o.) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico sanitar şi auxiliar.
Art.38. (1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul
angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea
muncii;
(2) În temeiul Legii 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii, a Normelor
metodologice de aplicare a Legii 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, precum şi a dispoziţiilor Codului
Muncii, la nivelul sanatoriului s-a constituit un Comitet de securitate şi sănătate în muncă cu
scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul
protecţiei muncii,
Art.39. Comitetului de securitate şi sănătate în muncă are următoare atribuţii:
a.) Aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă
b.) Urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor
lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.
c.) Urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea
şi sănătatea în muncă
d.) Analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile
de muncă.
e.) Analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a
îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
f.) Efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
g.) Efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă.
h.)Informează inspectoratele de protecţia muncii despre starea protecţiei muncii în propria
unitate.
i.) Realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează

schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime
utilizate, etc..), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.
j.) Dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către
conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă,
acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de
protecţie a muncii pentru anul următor: un exemplar din acest raport trebuie prezentat
inspectoratului teritorial de protecţie a muncii.
k.) Verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual
de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi.
l.) Verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de
muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.
Art.40. Comitetului de securitate şi sănătate în muncă are următoare atribuţii în relaţia cu
responsabilii cu protecţia muncii pe locuri de muncă:
a.) Să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi
igiena în muncă.
b.) Să verifice acţiunile luate la nivelul secţiilor în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii
riscurilor profesionale.
c.) Să culeagă date referitoare la riscurile profesionale din secţii şi să informeze CSSM.
d.) Să verifice ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor
persoane, atunci când şeful ierarhic superior nu poate fi contactat, toţi lucrătorii sunt apţi să
aplice măsurile corespunzătoare, cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun,
pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol.
e.) Să solicite responsabililor cu PM pe secţii rapoarte cu propuneri în scopul diminuării
riscurilor pentru lucrători şi/sau eliminării surselor de pericol. Şi să le prezinte CSSM.
Art.41. (1) Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se constituie şi funcţionează potrivit
legii, sub conducerea nemijlocită a conducătorului instituţiei, în calitate de preşedinte
(2) Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, care va asigura asistenta medicala la nivel de spital,
în cazul situaţiilor de urgenţă cu urmări deosebit de grave în rândul populaţiei: accidente colective,
calamităţi naturale sau dezastre, atacuri teroriste, situaţii de război, conflicte sociale,
epidemii/pandemii şi alte situaţii de criză.
(3) Comitetul va avea în componenta un număr variabil de membrii numiţi şi anume; şefi de
secţii, laboratoare şi compartimente medicale, şefii serviciilor şi birourilor din organigrama care
îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, consultanţi, precum şi
conducători ai punctelor de lucru care prin specificul activităţii constituie factori de risc potenţial
generatori de situaţii de urgenţă.
(4) Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se constituie prin decizia managerului spitalului în
scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alerta în situaţii de urgenţă, precum şi pe
timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii.
Art.42. Atribuţiile Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă sunt următoarele:
a.) Elaborează planul de acţiune pentru situaţiile de urgenţă
b.) Ţine legătura cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea gestionarii acestora conform competenţei;
c.) Organizarea gestionarea situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi concordarea resurselor
umane, materiale, financiare şi de altă natură – necesare restabilirii stării de normalitate;
d.) Asigura managementul Situaţiilor de Urgenţă la nivelul domeniului de competenţă,
dispunând de infrastructura şi de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medicale;
e.) Identifică, înregistrează şi evaluează tipurile de risc şi factorii determinanţi ai acestora,
înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din
zonele de pericol;
f.) Acţionează în timp oportun, împreună cu structurile specializate, în scopul prevenirii
agravării Situaţiilor de Urgenţă, limitării sau înlăturării consecinţelor acestora;
g.) Asigurarea asistentei medicale de urgenţă;
h.) Informează prin I.S.U. stările potenţial generatoare de Situaţii de Urgenţă şi iminenta
acestora;
i.) Evaluează Situaţiile de Urgenţă produse, stabilesc măsurile şi acţiuni specifice pentru
gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
Art.43. Nucleul de calitate este constituit în baza Ordinului comun al CNAS şi MS
nr.559/874/4017/2001 în vederea monitorizării activităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor

şi are următoarele atribuţii:
a.) asigurarea monitorizării interne a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor prin
urmărirea respectării criteriilor de calitate;
b.) întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărire lunară pentru reactualizarea
acestuia;
c.) prezentarea conducerii a propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale
furnizate asiguraţilor pentru fiecare secţie şi global pe unitate. Propunerile vor fi aduse la
cunoştinţa şefilor de secţie.
d.) organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din spital;
Pentru aceasta la fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar de satisfacţie;
e.) elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale
despre spital, program vizita pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia)
ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie.
Art.44. Comisia medicamentului se constituie prin decizia managerului şi are următoarele
atribuţii:
a.) Stabilește necesarul anual, cantitativ și calitativ, de medicamente și materiale sanitare, la
nivelul unității, pe baza propunerilor medicilor șefi de secții.
b.) Stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente la nivelul spitalului,
în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului.
c.) Analizează și face propuneri concrete Comitetului director, pentru rezolvarea situațiilor
deosebite apărute în activitatea medicală, cu privire la deficiențele existente în aprovizionarea cu
medicamente.
d.) Analizează și face propuneri concrete de optimizare a consumului de medicamente,
păstrând raportul calitate/cost/încadrare în bugetul alocat.
e.) Stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă
accesibile în farmacia spitalului;
f.) Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la
cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe baza de referat; aceasta din urma trebuie să
prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi
recomandări de experţi;
g.) Monitorizează și evaluează activitatea de achiziție publică de medicamente, la nivelul
spitalului, în conformitate cu necesitățile reale ale activității medicale,
h.) Analiza referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de
către medici specialişti corespunzător profilului de acţiune al medicamentului solicitat.
i.) Verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în
asistenţa medicala;
j.) Verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analiza lor cu raportarea lunara
a situaţiei financiare;
k.) Elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe
bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale;
l.) Solicitarea de rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de
medicamente în funcţie de incidenta diferitelor afecţiuni;
m.) Dispunerea, dacă e cazul, a întreruperii administrării de medicamente cu regim special în
cazul când acel tratament se consideră inutil.
n.) Informează conducerea spitalului despre cele constatate, prin înaintarea unei copii a
procesului verbal întocmit la fiecare şedinţa;
o.) Activitatea comisiei se desfăşoară în şedinţe săptămânale;
Art.45. (1) Comisia de alimentaţie şi dietetică are sarcina de a analiza sistemul de
prescriere şi distribuire a diferitelor regimuri dietetice propunând adaptarea lor la necesităţile reale.
Comisia va controla calitatea hranei prin sondaj, organoleptic, cantitativ şi calitativ. Comisia va
efectua controale inopinate.
(2) Comisia se va întruni lunar şi ori de câte ori există solicitări şi va urmări următoarele
obiective:
a.) Existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni;
b.) Modul de întocmire a regimurilor alimentare;
c.) Calcularea valorilor calorice şi nutritive;
d.) Pregătirea şi distribuirea alimentelor;
e.) Modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor;

f.) Respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar;
g.) Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toatele etapele parcurse de alimente de la
recepţie până eliberarea către secţii;
h.) Controlul stării de sănătate al personalului blocului alimentar;
i.) Determinarea oportunităţii acordării limitelor maxime de perisabilitate pentru alimente;
(3) Atribuții Comisiei de dietă sunt:
a.) Întocmește și verifică existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni.
b.) Verifică modul de realizare a regimurilor alimentare.
c.) Verifică calcularea valorilor calorice şi nutritive pentru fiecare regim.
d.) Verifică pregătirea și distribuirea alimentelor.
e.) Verifică modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor.
f.) Verifică respectarea circuitelor funcţionale în blocul alimentar.
g.) Face propuneri pentru îmbunătățirea activității blocului alimentar
h.) Verifică asigurarea și respectarea condiţiilor igienico-sanitare în toate etapele parcurse de
alimente de la recepţie până eliberarea către secţii.
i.) Verifică asigurarea și respectarea controlului stării de sănătate al personalului Blocului
Alimentar.
j.) Avizează caietele de sarcini privind achiziția de alimente.
Art.46. (1) Comisia de analiză a decesului se constituie prin decizie a managerului şi are
următoarele atribuţii:
a.) Analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice,
diagnosticul anatomo-patologic necroptic (macroscopic şi histopatologic).
b.) Evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare,
diagnosticul de externare şi final (anatomo-patologic) având ca scop creşterea gradului de
concordanţă diagnostică.
c.) Realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii şi al numărului de necropsii în
raport cu numărul de internări din spital, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a
deceselor.
d.) Aduce la cunoştinţa membrilor comisiei reglementările legislative nou apărute în vederea
optimizării activităţii medicale.
e.) analizează şi cercetează cauzele de decesului, gradul de concordanta în diagnostic,
precum şi calitatea serviciilor şi îngrijirilor medicale acordate pana la deces în funcţie de
circumstanţele în care a survenit decesul, sesizând organele abilitate
f.) încheie procese-verbale pentru fiecare caz de deces analizat în unitatea sanitară;
g.) întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea desfăşurată, pe care le prezintă
managerului spitalului.
(2) În vederea pregătirii lucrărilor Comisiei, secretarul acesteia se ocupa de completarea
dosarului de deces, care cuprinde:
- referatul medical privind îngrijirile medicale acordate şi modul in care s-a
produs decesul;
- copie de pe fişa medicală a pacientului;
- copie de pe foaia de observaţie clinică;
- copie de pe certificatul constatator al morţii;
(3) Pentru fiecare deces analizat se întocmeşte un proces-verbal semnat de preşedinte,
secretar şi de membrii specialişti care au participat la analiza decesului ce cuprinde concluziile
privind cauza decesului, modul de acordare a serviciilor şi îngrijirilor medicale şi propuneri de
măsuri.
(4) În cazul în care se constata deficienţe în ceea ce priveşte acordarea asistenţei medicale
înainte de producerea decesului, comisia va aduce aceasta situaţie la cunoştinţa Managerului
spitalului şi va solicita Colegiului Medicilor din România analiza cazului respectiv şi aplicarea
măsurilor disciplinare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
(5) Manipularea cadavrelor în cadrul unităţii sanitare se face conform Legii nr.104/2003 şi
H.G.R.nr.451/2004, după cum urmează:
a.) Decesul se constata de către medicul curant sau de medicul de gardă care consemnează
data şi ora decesului în foaia de observaţie cu semnătură şi parafa; medicul curant, sau în lipsa
acestuia, medicul de gardă care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menţionând data
completării acesteia, semnează şi parafează.

b.) După constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în secţia unde a fost internat
pacientul, intr-o camera special amenajată.
c.) Anunţarea aparţinătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face
după 2 ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat.
d.) După 2 ore de la deces, cadavrul este transferat la morga de către brancardierii sau
personalul sanitar auxiliar al secţiei unde a decedat bolnavul si este depus in frigiderul
mortuar/camera frigorifică.
e.) Decedatul este transportat dezbrăcat, fără obiecte preţioase, precum: inele, cercei, învelit
într-un cearşaf sau introdus într-un sac de plastic opac; se va menţiona în scris, pe biletul de
însoţire a decedatului, prezenta de proteze dentare fixe din aur.
f.) Decedatului i se va aplica, de preferinţa pe antebraţ, o brăţară de identificare cu: numele
şi prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, data şi ora decesului, numărul foii de observaţie.
g.) Decedatul este înscris în registrul de înregistrare a decedaţilor, care include: numele şi
prenumele, vârsta, ultimul domiciliu, data naşterii, codul numeric personal, data şi ora decesului,
secţia unde a fost internat pacientul, numărul foii de observaţie, diagnosticul de deces, numele
medicului curant.
h.) Se comunica în scris aparţinătorilor decedatului, dacă aparţinătorii solicită în scris
conducerii spitalului eliberarea acestuia.
Art.47. (1) Componenţa Comisiei de analiză DRG este propusă de către Consiliul Medical
şi aprobată în şedinţa Comitetului Director.
(2) Numirea, Comisiei de analiză DRG, se face prin decizie a managerului şi are următoarele
atribuţii:
a.) Analiza corectitudinii codificării în sistem DRG
b.) Colaborare cu persoane/firme implicate în auditarea pentru sistem DRG;
c.) Implementarea măsurilor şi corecturilor sugerate de auditorul DRG;
d.) Prelucrarea şi sistematizarea problemelor ivite la nivel de secţii/compartimente şi
transmiterea lor spre rezolvare auditorului DRG;
e.) Instruirea permanentă a personalului medical implicat în codificarea DRG;
f.) Îmbunătăţirea calităţii codificării în sistem DRG la nivel de secţii;
g.) Urmărirea concordantei intre indicele de concordanta a diagnosticului la internare cu
diagnosticul la externare;
(3) Comisia DRG se va întruni ori de câte ori este nevoie. Propunerile consemnate în
procesele verbale ale şedinţelor comisiei DRG vor fi înaintate spre analiza Consiliului medical şi
managerului spitalului.
(4) Membrii comisiei DRG fac parte şi din comisia mixtă CJAS – Spital pentru revalidarea
foilor de observaţie invalidate DRG, care are ca atribuţii:
a.) lunar face analiza FO nevalidate de INCDS;
b.) Face propuneri la CAS pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de
cazuri nevalidate;
c.) Prezintă periodic informări conducerii spitalului privind concluziile analizelor efectuate şi
propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;
Art.48. (1) Comisia de disciplina se constituie prin decizia managerului unităţii, în baza
Legii nr.53/2003 şi îşi exercita atribuţiile conform legislaţiei în vigoare.
(2) Comisia are ca scop soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină,
obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportare la locul de muncă şi în unitate, a ROF şi
ROI.
(3) Atribuţiile Comisiei de disciplină sunt următoarele;
a.) stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
b.) analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
c.) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
d.) efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
e.) Stabilirea sancţiunii ce urmează a fi aplicata;
Art.49. (1) Comisia privind supravegherea, prevenirea şi controlul Tuberculozei şi HIV
se constituie prin decizia managerului şi îşi desfăşoară activitatea conform Ordinul MS nr.
1171/2015.
(2) Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
a.) utilizarea fondurilor primite pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de
sănătate, potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea;

b.) organizarea evidentei beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate,
pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu
programul, medicul curant (cod parafă), bunurile si serviciile acordate, cantitatea si valoarea de
decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
c.) aplicarea metodologiei de program/subprogram, în vederea asigurării îndeplinirii
obiectivelor prevăzute în acesta;
d.) desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de
sănătate, în conformitate cu prevederile în vigoare;
e.) analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de
sănătate publică judeţeană, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;
f.) asigură că serviciile medicale furnizate în baza programului/subprogramului se
încadrează din punct de vedere al calităţii în normele privind calitatea serviciilor medicale,
elaborate în condiţiile legii;
g.) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor şi la
modul de acordare a tratamentului, în cadrul programelor naţionale de sănătate;
Art.50. Comisia de inventariere a patrimoniului se numeşte prin decizia managerului
unităţii şi are următoarele atribuţii:
a.) efectuarea inventarierii patrimoniului unităţii potrivit planului anual de inventariere;
b.) efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii cu respectarea prevederilor legale;
c.) efectuarea inventarierii bunurilor primite în custodie;
d.) întocmeşte situaţia comparativă împreună cu persoanele care ţin evidenţa gestiunilor,
stabilind situaţia scăzămintelor legale şi a compensărilor ce se supun aprobării; determina
minusurile şi plusurile de gestiune conform reglementarilor legale;
e.) întocmeşte procesul verbal privind rezultatele inventarierii şi le supune spre aprobare;
f.) face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere;
g.) întocmeşte situaţii privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri
existente în gestiuni şi informează despre bunurile fără mişcare, cu mişcare lentă sau neutilizate;
Art.51. (1) Comisia de selecţionare a documentelor de arhivă se numeşte prin decizia
managerului unităţii în vederea înlăturării documentelor din arhiva unităţii care au termenul de
păstrare depăşit conform Nomenclatorului unităţii şi care se constată a fi nefolositoare fiind
compusă din: un preşedinte, un secretar şi un număr impar de membri numiţi din rândul
specialiştilor proprii.
(2) Comisia se întruneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea secretarului, pentru
a analiza fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică. Procesulverbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite
de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se înaintează spre
aprobare comisiilor din cadrul serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. Atribuţiile comisiei
sunt cele prevăzute în legislaţia privind arhivele.
Art.52. Comisia de analiza a gradului de satisfacţie al angajaţilor se constituie prin
decizia managerului unităţii, în vederea analizei anuale a gradului de satisfacţie al angajaţilor. În
urma evaluării chestionarelor de satisfacţie ale angajaţilor comisia întocmeşte un proces verbal,
pe care îl înaintează Comitetului Director.
Art.53. Comisiei de analiza a reclamaţiilor pacienţilor are următoarele atribuţii:
a.) primeşte reclamaţiile de la persoana desemnata cu colectarea acestora la nivel de spital,
pe care la analizează;
b.) efectuează cercetarea administrativa a cazului;
c.) stabileşte dacă reclamaţia este întemeiată sau nu;
d.) dacă reclamaţia este întemeiată propune sancţionarea disciplinară a personalului vinovat;
e.) redactează şi trimite răspuns reclamantului.
Art.54. Comisia de farmacovigilenţă şi strategie terapeutică se constituie în baza Legii nr.
95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, actualizata, prin decizia managerului şi are
următoarele atribuţii:
a.) analizează consumul de medicamente, stabileşte necesarul pentru luna următoare şi
propune masuri care să asigure tratamentul corespunzător al pacienţilor cu încadrarea în
cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinaţie;
b.) verifica corespondenta baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea
unităţii şi conform legislaţiei în vigoare;

c.) analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii
adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse;
d.) pentru medicamentele nou apărute pe piaţa procedează la implementarea acestora în
terapie;
e.) identifica factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente;
f.) evaluează avantajele administrării unor medicamente pentru pacienţii internaţi;
g.) evitarea întrebuinţării eronate şi a abuzului de produse medicamentoase;
h.) verifică prin sondaj modul de stabilire a medicaţiei pentru pacienţii internaţi şi
evidenţierea acesteia;
i.) verifica investigaţiile stabilite la internare din punct de vedere al oportunităţii;
j.) dispune elaborarea si aproba protocoalele terapeutice;
k.) întocmeşte rapoarte scrise către Comitetul director cu privire la activitatea desfăşurată şi
formulează propuneri pentru eficientizare;
l.) se întruneşte lunar, la solicitarea preşedintelui.
Art.55. (1) Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial se înfiinţează la nivelul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
(2) Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării
și dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisie de
monitorizare, îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de control intern/managerial
integrat care să asigure îndeplinirea în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi
eficienţă a obiectivelor Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
(3) Activitatea Comisiei de monitorizare se desfăşoară în conformitate cu prevederile
Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice, în vederea monitorizării, coordonării şi
îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial,
cu modificările şi completările ulterioare şi prezentului Regulament.
(4) Atribuţiile Comisiei de monitorizare:
a.) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor şi a activităţilor in vederea
îndeplinirii indicatorilor de performanţă şi a evaluării acestora.
b.) Analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor
generale ale funcţionării spitalului, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de
către conducerea spitalului, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru
aplicare.
c.) Analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare managerului.
d.) Analizează şi avizează revizuirea procedurilor formalizate şi le transmit spre aprobare
managerului
e.) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la
nivelul spitalului, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale
privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
f.) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale,
de la nivelul compartimentelor.
g.) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, având în
vedere ca:
 obiectivele, activităţile, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte
componente ale măsurilor de control luate de către conducerea spitalului se cuprind în Programul
de dezvoltare, care se actualizează, anual;
 în Programul de dezvoltare se evidenţiază, în mod distinct, acţiunile de perfecţionare
profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de
execuţie.
Art.56. (1) Comisia de întocmire a documentaţiei standard privind achiziţia de produse
biocide se constituie prin decizia managerului unităţii, în baza Ordinul MS nr. 961/2016, Legea
nr.98/2016 şi HGR nr.395/2016 şi a Ordinului comun emis de Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea
Naţională pentru Achiziţii Publice nr.1082/731/19.09.2016 pentru aprobarea modelului de
documentaţie de atribuire standard privind achiziţia de produse biocide.
(2) Comisia, are atribuţii de întocmire a documentaţiei standard prevăzută în Ordinului
comun emis de Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice

nr.1082/731/19.09.2016 şi apoi transmitere ei în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, prin
compartimentul de specialitate, în vederea iniţierii procedurii de atribuire.
(3) Comisia se constituie din specialişti din cadrul unităţii, având ca scop:
a.) prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice de
substanţe biocide;
b.) standardizarea documentaţiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie
publică de substanţe biocide derulate de către unităţile sanitare; prevenirea apariţiei erorilor în
procesul de atribuire a contractelor de achiziţii publice de substanţe biocide;
c.) necesitatea optimizării activităţii de elaborare a documentaţiilor de atribuire, prin
responsabilizarea autorităţilor contractante în legătură cu conţinutul acestora,
d.) necesitatea fluidizării şi perfecţionării procesului de achiziţie publică prin revenirea
întârzierilor în iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
(4) Comisia, are atribuţii de întocmire a documentaţiei standard prevăzută în Ordinului
comun emis de Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice
nr.1082/731/19.09.2016 şi apoi transmitere ei în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, prin
compartimentul de specialitate, în vederea iniţierii procedurii de atribuire.
Art.57. (1) Comisia de coordonare a implementării managementului calităţii serviciilor şi
siguranţei pacienţilor şi de coordonare a vizitei de acreditare a spitalului se constituie prin
decizia managerului în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.446/2017 privind aprobarea
Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor.
(2) Atribuțiile și responsabilitățile comisiei sunt următoarele:
a.) Face propuneri privind obiectivele și activitățile cuprinse în Planul anual al
managementului calităţii și siguranței pacienților, pe care le supune analizei Consiliului
medical. În acest sens, se asigură că recomandările cele mai pertinente de îmbunătățire a calității
serviciilor rezultate din analiza chestionarelor de satisfacție a pacienților se regăsesc în planul de
îmbunătățire a calității, funcție de fondurile financiare la dispoziție;
b.) Înaintează Consiliului medical propuneri privind programul de acreditare a tuturor
serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii,
laborator etc. şi a standardelor de calitate;
c.) Asigură mecanismele de relaționare a tuturor structurilor unităţii în vederea îmbunătăţirii
continue a sistemului de management al calităţii, fiind în acest sens obligat să facă propuneri
fundamentate legal;
d.) Face propuneri fundamentate care susțin implementarea strategiilor şi obiectivelor
referitoare la managementul calităţii declarate de managerul spitalului (prin planul strategic
şi/sau planul de management);
e.) Analizează neconformităţile constatate în derularea activităților de către oricare dintre
membrii Comisiei şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
f.) Identifică activitățile critice care pot determina întârzieri în realizarea obiectivelor din
Planul anual al managementului calităţii și siguranței pacienților, și face propuneri în vederea
sincronizării acestora;
g.) Prin membrii săi, pune la dispoziția SMC. informațiile necesare întocmirii analizei
modului de respectare a termenelor de realizare a activităților în vederea identificării cauzelor de
întârziere și adoptării măsurilor în consecință;
h.) Susține în permanență SMC în atingerea obiectivelor / activităților care privesc:
reacreditarea spitalului, monitorizarea post-acreditare, implementarea și dezvoltarea continuă a
conceptului de”Calitate“;
i.) Asigură prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informațiilor
privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii, precum şi a măsurilor de
remediere/înlăturare a deficienţelor constatate;
j.) Pune la dispoziția SMC. informațiile necesare întocmirii de autoevaluări pentru
monitorizarea implementării managementului calității și urmărește ca rezultatele acestora să
fundamenteze măsurile de îmbunătățire a calității serviciilor, adoptate la nivelul spitalului;
k.) Propune anual sau ori de câte ori se constată necesar SMC., să evalueze punctual, nivelul
de conformitate a respectării unor proceduri și protocoale aprobate, de la nivelul tuturor
sectoarelor de activitate din spital, în a căror implementare s-au constatat neregularități;
l.) Sprijină SMC în asigurarea permanentă a fluenței comunicării inter-instituționale, în
scopul urmăririi de către ANMCS. a conformității spitalului cu cerințele standardelor de
acreditare și cu celelalte prevederi legale aplicabile pe toata durata de valabilitate a acreditării,

asigurând în acest sens desfășurarea în bune condiții a activităților impuse prin Ordinul
președintelui ANMCS. nr. 639/2016 pentru aprobarea ”Metodologiei de monitorizare a
unităților sanitare acreditate”.
m.) Face propuneri privind luarea măsurilor necesare în vederea respectării principiilor și
valorilor calității, conform misiunii asumate de către spital și se preocupă de implementarea și
dezvoltarea și armonizarea mediului ambiental (cultura organizaţională) și culturii calității în
Spital, având în acest sens obligația de a aviza Codul de conduită existent la nivelul spitalului,
precum și eventualele modificări/completări la acesta;
n.) În baza ”Raportului intermediar de etapă de monitorizare”, a ”Planului de îndeplinire a
cerinţelor de monitorizare” și a ”Raportului final de etapă de monitorizare” transmise spitalului
de către responsabilul zonal cu monitorizarea – nominalizat de către A.N.M.C.S., sprijină SMC
în vederea întocmirii de către acesta a ”Planului de îndeplinire a cerinţelor de monitorizare” și
urmărește remedierea tuturor neconformităților;
o.) În situația producerii unor evenimente adverse la nivelul spitalului, face propuneri de
nominalizare de către manager a personalului care face parte din comisia de cercetare a
respectivelor evenimente, în funcţie de natura evenimentului şi de microstructura/locaţia în care
s-au produs acestea. După emiterea de către comisiile de cercetare a evenimentelor adverse a
rapoartelor de analiză a cauzelor care au dus la apariţia respectivelor evenimente, face propuneri
concrete în vederea implementării măsurilor pentru prevenirea repetării lor;
p.) Monitorizează condițiile de obținere/menținere a tuturor certificatelor de calitate specifice
activităților desfășurate în toate sectoarele de activitate ale spitalului;
q.) Analizează anual propunerile formulate de către SMC privind tematica pentru instruirea
angajaților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate și a
siguranței pacientului, diferențiată pe categorii de personal, în scopul prioritizării acestora;
r.) Analizează anual propunerile formulate de către persoana desemnată de către manager să
desfășoare activitatea de informare și relații publice, în ceea ce privește conținutul programului
de pregătire pentru îmbunătățirea comunicării personalului spitalului cu pacienții/ însoțitorii/
aparținătorii;
s.) Asigură interfața necesară elaborării de protocoale/înțelegeri scrise între secții privind
asistența medicală, consultului interdisciplinar, etc.;
t.) Face propuneri concrete privind asigurarea cu resurse de către conducerea spitalului
pentru realizarea fiecărui obiectiv din programul de management al calității și siguranței
pacienților;
u.) Realizează anual analiza obiectivității evaluării nivelului de satisfacție al pacienților prin
utilizarea chestionarelor de satisfacție;
v.) Monitorizează modul de implementare a recomandărilor SMC. pentru eficientizarea
activităților și proceselor derulate în spital;
w.) Identifică procesele din spital și disfuncțiile produse în desfășurarea acestora, întocmind
propuneri fezabile de remediere a neajunsurilor constatate;
x.) Analizează conținutul standardelor, criteriilor, cerințelor prevăzuți de Ordinul
Ministerului Sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei
de evaluare şi acreditare a spitalelor și stabilește care este drumul de parcurs pentru a atinge cel
mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceștia, raportat la resursele aflate la dispoziția
spitalului, condițiile concrete și prioritățile de etapă existente, stabilind în acest sens obiectivele,
activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabilități de implementare a propunerilor
formulate
y.) Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de evaluare și acreditare
împreună cu structura de management a calităţii
z.) În situația analizei unor indicatori, îndeosebi a celor comuni mai multor liste de
verificare:
a. Stabilește un mod de acțiune comun pentru toate microstructurile care implementează
respectivii indicatori;
b. Stabilește modul de monitorizare și evaluare a derulării proceselor avute în vedere a fi
îmbunătățite;
c. Stabilește documentația necesară asigurării trasabilității proceselor avute în vedere a fi
îmbunătățite, eliminând documentele și înscrisurile redundante și inutile;
d. Identifică activitățile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau
operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune;

e. Identifică actele medicale pentru care se consideră că este necesară elaborarea de
protocoale de diagnostic și tratament;
f. Stabilește proceduri de monitorizare a eficacității și eficienței procedurilor și protocoalelor;
g. Stabilește echipele care vor elabora aceste documente. Acestea vor fi formate din
personalul implicat în aplicarea acestor proceduri/protocoale;
h. Stabilește circuitul documentelor, având în vedere siguranța și securitatea informațiilor;
i. Asigură implementarea, conștientizarea și asumarea procedurilor, protocoalelor promovate.
aa.) În perioada de previzită din etapa de evaluare (coordonată de către CE) Comisia de
evaluare a spitalului nominalizată prin Ordin al președintelui ANMCS., Comisia pune la
dispoziția SMCSM, toate documentele/informațiile necesar a fi încărcate în aplicația CaPeSaRo,
documentele obligatorii solicitate (DOS), precum și a eventualelor documente suplimentare
necesare desfășurării procesului de evaluare și acreditare (DS).
bb.) Pe timpul vizitei propriu-zise la spital a CE nominalizată prin Ordin al președintelui
ANMCS., membrii Comisiei au următoarele obligații:
a.
să participe la ședințele de deschidere, informare zilnică și informare finală;
b.
se pun de acord în ceea ce privește programul de evaluare împreună cu membrii
CE pentru a nu perturba buna desfășurare a activității spitalului;
c.
pun la dispoziție toate documentele necesare validării conformității cu indicatorii,
cerințele și criteriile standardelor de acreditare, asigurând o cooperare pro-activă cu membrii CE;
transmit secretarului CE toate documentele solicitate în format scris sau
d.
electronic;
e.
gestionează și aplanează eventualele situații tensionate determinate de vizita CE;
cc.)
În perioada de post vizită din etapa de evaluare, face propuneri privind formularea
de către spital, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea proiectului de raport de
evaluare, a obiecțiunilor cu privire la unele aspecte cuprinse în acesta, dacă este cazul.
dd.) După elaborarea de către membrii CE a raportului de evaluare și comunicarea acestuia
către spital, face propuneri concrete de remediere a deficiențelor semnalate în respectivul raport.
ee.)
.Comisia se întrunește, de regulă, lunar, în ședință ordinară, pentru promovarea/
implementarea/dezvoltarea sistemelor de management al calității și a îmbunătățirii stadiului de
implementare al acestora.
ff.) La solicitarea managerului sau a SMCSM, Comisia se întrunește în ședințe
extraordinare, ori de câte ori este nevoie, pentru soluționarea unor situații neconforme care
determină diminuarea calității serviciilor și siguranței pacienților.
gg.) Lucrările fiecărei ședințe se vor consemna într-un Proces-verbal de ședință,
tehnoredactat, prin grija secretarului Comisiei, care va fi înaintat managerului spitalului, în
vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislația în vigoare.
Art.58. În conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor), managerul desemnează Responsabilul cu protecția datelor cu caracter
personal.
CAPITOLUL V
FUNCŢIONAREA SPITALULUI
ORGANIZARE, FUNCŢII ŞI ATRIBUŢII
ATRIBUŢII GENELALE ALE SPITALULUI
Art.59. (1) Elaborarea de proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice fiecărui
sector de activitate (profil medical sau non-medical) întocmite de şefii de secţii sau
compartimente, avizate de directorul de resort şi aprobate de manager.
(2) În domeniul asistenţei medicale spitaliceasca şi ambulatorie, Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud asigură, după caz:
a.) prevenirea şi combaterea bolilor respiratorii tuberculoase şi/sau netuberculoase cu risc de
cronicizare,
b.) adaptarea şi aplicarea la specificul teritoriului arondat a Programului Naţional
de Prevenire şi Combatere a Tuberculozei;
c.) controlul medical si supravegherea medicala sistematica a unor categorii de bolnavi şi a
unor grupe de populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire tuberculoasă;

d.) asistenta medicala de specialitate a populaţiei precum şi urmărirea aplicării măsurilor
profilactice
e.) asigura condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale
conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii
f.) răspunde potrivit legii de calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de
cazare, igiena, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate
prin ordin al ministrului sănătăţii, ce determină prejudicii cauzate pacienţilor stabilite de către
organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicala, răspunderea este
individuală.
g.) efectuarea consultaţiilor investigaţiilor tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale
bolnavilor ambulatoriu şi spitalizaţi
h.) depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea produselor
tehnico - medicale, potrivit normelor în vigoare; controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor
în vederea ridicării eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor
i.) stabilirea factorilor de risc T.B.C. din mediul de viaţă şi de muncă, a influenţei acestora
asupra stării de sănătate a populaţiei şi controlului aplicării normelor de igiena
j.) efectuarea de analize şi anchete epidemiologice pentru cunoaşterea unor aspecte
particulare ale stării de sănătate
k.) desfăşurarea de activităţi proprii de cercetare potrivit posibilităţilor de dotare şi încadrare
l.) informarea bolnavului sau persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei
acesteia, în scopul asigurării eficientei tratamentului aplicat
m.) crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât
din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igiena
n.) promovarea acţiunilor privind educaţia sanitara a populaţiei
o.) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor
interioare, protecţia muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare
p.) asigurarea asistentei medicale şi a funcţionalităţii unităţilor sanitare în perioada de
calamităţi (înzăpezire, inundaţii, etc.) sau în alte situaţii cu caracter deosebit .
SECŢIILE CU PATURI
Art.60. (1) Secţia cu paturi este organizată conform structurii aprobate, pe profil de
specialitate cu respectarea normei din 26.07.2006 (Anexă la Legea 95/2006) privind structura
funcţională asigura, în funcţie de resursele existente, condiţii de spitalizare optime de cazare,
igienă şi alimentaţie pentru confortul fizic şi psihic al bolnavilor internaţi.
(2) Aceste condiţii vor reprezenta criterii de autorizare şi acreditare a spitalului.
(3) Deciziei de internare de urgenţă aparţine medicului de gardă, conform procedurii CPU
(4) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza de :
a.) bilet de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza
recomandării de internare cuprinsă în biletul de trimitere al unui medic de familie, însoţit de
actul de identitate şi de adeverinţa din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului
conform procedurii de internare prin Biroul Internări.
b.) biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe
baza recomandării de internare cuprinsă în biletul de trimitere al unui medic de familie, însoţit
de actul de identitate şi de adeverinţa din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului
conform procedurii de internare prin Biroul Internări.
(5). Aceste servicii constau din:
- consultaţii
- investigaţii
- tratament medical
- îngrijire, medicamente şi materiale sanitare cazare şi masă,
recomandări la externare.
(6). Asiguraţii suportă contravaloarea:
- serviciilor medicale efectuate la cerere;
- serviciilor medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau
cuprinse în reglementările legale în vigoare conform normelor;
(7). Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii vor primi
obligatoriu primele îngrijiri medicale, fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate în condiţii
de siguranţă.

(8). Repartizarea bolnavilor în secţii pe saloane se face pentru pacienţii cronici de către
medicul şef de secţie şi de asistenta şefă, iar pentru pacienţii internaţi de urgenţă, de către
medicul de gardă în funcţie de paturile libere, gravitatea şi specificul afecţiunii conform
procedurii de internare CPU.
(9). În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi obligatoriu completată în C.P.U., înainte de
trimiterea pacientului în secţie, de către medicul de gardă care a consultat pacientul şi a decis şi
avizat internarea.
(10). În cazul pacienţilor cronici, foaia de observaţie va fi completată cel mai târziu până la
sfârşitul programului de lucru zilnic (în care nu se include şi contravizita). În foaia de observaţie
se va menţiona obligatoriu planul terapeutic şi tratamentul necesar începând din prima zi de
internare.
(11). Este cu desăvârşire interzis să se prescrie medicaţie sau să se iniţieze orice tratament
(cu excepţia cazurilor de maximă urgenţă) fără a se completa anterior în totalitate FO.
(12). La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ţine seama de Instrucţiunile
privind acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical publicate
în OUG nr.158/2005.
Art.61. (1) Atribuţiile secţiilor cu paturi la internare sunt următoarele:
a.) examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor,
asigurarea primului ajutor şi acordarea asistentei medicale de calificate şi specializate, până când
bolnavul ajunge în secţie;
b.) Asigurarea baremului de urgenta,aprobat de conducerea spitalului la propunerea
consiliului medical;
c.) Îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor şi efectelor după caz;
d.) Asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
e.) Asigurarea transportului şi a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii care se
transfera în alte unităţi sanitare;
(2) Atribuţiile secţiilor cu paturi în timpul spitalizării sunt următoarele:
a.) Repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării
corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor intra spitaliceşti.
b.) Asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării
investigaţiilor strict necesare bolnavului internat de urgenţă sau cu programare;
c.) Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare
stabilirii diagnosticului. Pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară în ambulatoriu
a tuturor investigaţiilor specifice patologiei pe care C.J.A.S. le asigură prin contracte cu terţii în
ambulatoriu;
d.) Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului
în vigoare;
e.) Definirea manevrelor care implică soluţii ale continuităţii materialelor utilizate şi a
condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte;
f.) Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare)
individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii,
prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, prin folosirea
instrumentarului, a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport şi prin administrarea
alimentaţiei dietetice corespunzătoare patologiei;
g.) Asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
h.) Asigurarea conform cu protocoalele aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea
tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă
păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
i.) Medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel
moment în farmacii şi va fi scrisă în foile de observaţie de medicul curant sau medicul rezident
(sub stricta supraveghere a medicului curant);
j.) Asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii pacientului, chiar dacă e
perfect valid, în cazul în care trebuie supus la explorări/investigaţii realizate în alte secţii;
k.) Asumarea manipulării alimentelor de personalul auxiliar special desemnat care nu va
mai efectua şi alte manevre de îngrijiri;
l.) Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
m.) Asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al
bolii;

n.) Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de
odihnă şi de servire a mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii
acestora cu familia;
o.) Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii
externaţi unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;
p.) Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
q.) Asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a
instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică;
r.) Activitatea în secţie este coordonată şi îndrumată de un medic şef de secţie şi de un
asistent medical şef ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate distinct în fişa postului.
(3) Spitalizarea de zi, are în principal următoarele atribuţii:
a.) Asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie de
indicaţiile medicilor.
b.) Supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale.
c.) Precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii.
d.) Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare.,
individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii,
prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale.
e.) Supravegherea intraterapeutică a pacienţilor.
f.) Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a
acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului.
g.) Consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant.
h.) Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.
i.) Obținerea consimțământului informat în scris al pacientului pentru procedurile
diagnostice și terapeutice propuse cu informare prealabilă completă conform legislației în
vigoare.
j.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, vârstă,
sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau
antipatii personale pentru toți pacienții.
k.) Asiguarea accesului pacientului la o a doua opinie medicală la solicitarea acestuia /
persoane abilitate conform legislației în vigoare.
(4) La terminarea tratamentului externarea pacienţilor se face pe baza biletului de ieşire din
spital/scrisoare medicală, întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului şef/coordonator de
secţie/compartiment. Totodată pacientul va primi toate documentele necesare externării, conform
normelor în vigoare și procedurilor specifice.
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE
Art.62. (1) Laboratorul de analize medicale funcţionează în conformitate cu Ordinul
nr.1301/2007.
(2)Este furnizor de servicii medicale, constând în examinarea produselor provenite din
organismul uman, în scopul stabilirii, completării sau confirmării unui diagnostic.
(3)Laboratorul medical asigură efectuarea analizelor, investigaţiilor, recoltarea de produse
patologice, preparatelor şi oricăror altor prestaţii medico-sanitare specifice profilului de
activitate;
(4)Laboratorul de analize medicale prezintă 3 compartimente distincte:
a.) hematologie,
b.) biochimie,
c.) comp. BK
(5)Laboratorul de analize medicale este organizat ca activitate unica pe profil, pe unitate.
(6)În vederea organizării în cele mai bune condiţii de programare a activităţii de recoltare,
ambalare, transport, transmitere a rezultatelor, interpretare a cazurilor deosebite, modernizare în
dinamica examenelor, precum şi în vederea instruirii personalului sanitar pentru a cunoaşte
posibilităţile de exploatare, a condiţiilor tehnice de recoltare şi efectuare a acestora, laboratorul,
prin intermediul medicului de laborator, colaborează permanent cu secţiile medicale.
(7)Laboratorul funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţa
secţiilor cu paturi, care cuprinde:
a.) orele de primire a probelor de la secţia cu paturi : 7,30 - 9,30
b.) zilele şi orele de recoltare a probelor pentru bolnavii din ambulatoriu:zilnic7,30-9,30
c.) orele de eliberare a rezultatelor de la laborator: 13,00 -14,30

(8)Transportul produselor biologice la laborator se asigură în condiţii corespunzătoare de
către cadrele medii şi auxiliare din secţiile cu paturi.
(9)Rezultatele examenelor paraclinice de laborator se distribuie la fiecare foaie de observaţie
de către asistentele medicale de cabinet. În situaţii speciale, când exista valori peste limita
superioara a normalului, cadrul mediu din laborator are obligaţia să informeze imediat medicul
curant despre rezultatul analizelor medicale solicitate de către acesta . La solicitarea medicului
curant se vor executa investigaţii suplimentare.
(10) Executarea investigaţiilor medicale se face pe baza recomandării medicului, validarea
şi redactarea rezultatelor investigaţiilor paraclinice de laborator se face de personalul cu pregătire
superioară. Acesta va semna şi va parafa buletinele de rezultate.
(11) Activitatea de laborator se consemnează în registru de evidenţă.
(12) Probele pentru analize se recoltează astfel:
a.) pentru bolnavii internaţi la pat de către personalul mediu al secţiei sau compartimentului
cu paturi;
b.) pentru bolnavii trimişi din ambulatoriul de specialitate, de către personalul mediu din
laborator;
(13) Accesul în spaţiul de lucru al Laboratorului de Analize Medicale este permis doar
personalului autorizat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului în timpul programului
de lucru
(14) În situaţii speciale când se impune sau este necesara prezenta unor persoane din afara
Laboratorului de Analize Medicale, accesul se efectuează numai cu aprobarea şefului de
laborator pe o perioada determinată şi numai în prezenta unui angajat al laboratorului.
Art.63. (1) Atribuţiile laboratorului de analize medicale sunt următoarele:
a.) Efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie si examene
profilactice necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii, în conformitate cu
dotarea şi specificul laboratorului;
b.) Recepţionarea produselor sosite pentru examenul de laborator şi înscrierea lor corectă în
documentele laboratorului;
c.) Asigurarea recipientilor necesari recoltării produselor patologice.
d.) Redactarea corecta şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate
e.) Respecta normele de protecţia muncii conform fişei postului.
f.) Respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor
(2) Atribuţiile laboratorului unităţii sanitare/laboratorului în contract cu o unitate sanitară de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare în
conformitate cu Ordinul MS nr. 1101/2016, sunt următoarele:
a) efectuarea testelor pentru stabilirea agenţilor etiologici ai infecţiilor la pacienţii internaţi;
b) efectuarea testelor de detecţie a portajelor de germeni cu risc individual sau de focar
epidemic dificil de controlat (multirezistenţi la antibiotice);
c) şeful laboratorului răspunde de implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
d) şeful laboratorului răspunde de elaborarea ghidurilor pentru recoltarea, manipularea,
transportul şi prezervarea corectă a probelor biologice, care vor fi însoţite de cererea de analiză
completată corect;
e) şeful laboratorului răspunde de elaborarea manualului de biosiguranţă al laboratorului,
utilizând recomandările din Ghidul naţional de biosiguranţă pentru laboratoarele medicale (cea
mai recentă ediţie), în scopul evitării contaminării personalului şi a mediului;
f) şeful laboratorului răspunde de întocmirea şi derularea programului de instruire a
personalului din subordine în domeniul specific al prevenirii şi limitării infecţiilor asociate
asistenţei medicale;
g) identificarea corectă a microorganismelor patogene; în cazul suspiciunii de infecţie
asociată asistenţei medicale va asigura identificarea cât mai rapidă a agentului etiologic al
infecţiilor asociate asistenţei medicale din produsele patologice recoltate de la bolnavi/purtători;
h) anunţarea imediată, obligatorie, încă de la suspiciune, a rezultatelor microbiologice,
respectiv a rezultatelor de identificare ulterioare a microorganismelor către medicul curant şi
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
i) răspunde de raportarea imediată către serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor
asociate asistenţei medicale a rezultatelor pozitive în urma screeningului pacienţilor din secţiile
cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi;

j) testează sensibilitatea/rezistenţa la substanţe antimicrobiene a microorganismelor cu
semnificaţie clinică, utilizând metode standardizate;
k) organizează şi realizează baza de date privind izolatele din unitatea sanitară şi rezistenţa la
antibiotice, pe suport electronic;
l) monitorizează rezultatele neobişnuite şi semnalează riscul apariţiei unui focar de infecţie
asociată asistenţei medicale pe baza izolării repetate a unor microorganisme cu acelaşi fenotip
(mai ales antibiotip), a unor microorganisme rare ori prin izolarea unor microorganisme înalt
patogene sau/şi multirezistente;
m) raportează, în regim de urgenţă, aspectele neobişnuite identificate prin monitorizarea
izolărilor de microorganisme şi a rezistenţei la antibiotice serviciului/compartimentului de
prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
n) stochează tulpini microbiene de importanţă epidemiologică în vederea confirmării
caracterizării şi studiilor epidemiologice comparative într-un laborator de referinţă, cu
respectarea reglementărilor legale privind biosecuritatea şi biosiguranţa.
LABORATORUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Art.64. În Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud funcţionează un Laborator de Radiologie şi
Imagistică Medicală care are în principal următoarele atribuţii:
a.) elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice
(profil medical), cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi le transmite spre avizare
directorului medical şi spre aprobare managerului.
b.) efectuarea examenelor de radiologie convenţională la recomandarea medicului radiolog
şi/sau pneumolog;
c.) colaborarea cu medicii din secţii, servicii, cabinete medicale in scopul precizării
diagnosticului, respectării normelor de radioprotecţie şi radiodiagnostic;
d.) organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii;
e.) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor peste normele prevăzute de
legislaţie, precum şi a persoanelor care însoţesc bolnavul şi/sau îşi desfăşoară activitatea in acest
serviciu;
f.) respecta normele de protecţia muncii şi PSI conform fisei postului;
LABORATORUL DE EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
Art.65. (1) Laboratorul de explorări funcţionale este organizat pe unitate şi are în
structura şi un compartiment de Endoscopie bronşică.
(2) În laboratorul de explorări funcţionale se efectuează următoarele probe:
a.) probe funcţionale respiratorii simple şi complexe;
b.) probe funcţionale de oximetrie digitalizată pentru testarea circulaţiei periferice capilare;
c.) probe de presiune venoasă periferică;
d.) probe de oscilometrie;
e.) probe de explorare electrocardiografica a inimii;
f.) probe de efort.
FARMACIA
Art.66. (1) Farmacia de circuit închis este unitatea sanitară, fără personalitate juridică,
care face parte din structura spitalului, şi care are ca obiect de activitate asigurarea asistenţei cu
medicamente de uz uman pentru bolnavii internaţi în secţiile spitalului precum şi pentru
ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate, conform legislaţiei în vigoare şi este
organizată potrivit Legii nr.266/2008 republicată - Legea farmaciei, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Farmacia are program de lucru afişat vizibil şi transmis secţiilor cu paturi spre ştiinţă.
(3) Farmacia cu circuit închis deţine şi eliberează numai produse medicamentoase care au
autorizaţie de punere pe piaţă şi termen de valabilitate.
(4) Farmacia trebuie să ia măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acestuia
împotriva pierderii sau degradării.
(5) Inscripţiile aplicate pe recipientele conţinând medicamentele vor fi cele prevăzute de
instrucţiunile în vigoare.
(6) Farmacia trebuie să fie aprovizionată în permanenţă cu produse farmaceutice în
cantităţile şi, mai ales în sortimentele necesare, aflate în perioada de valabilitate, având obligaţia
de a elimina produsele expirate cel târziu la data expirării lor .

(7) Farmacia are obligaţia de a elibera medicamente în regim de urgenţă pentru toţi pacienţi
internaţi, atunci când este cazul (urgenţe, schimbarea evoluţiei, lipsa medicamentelor din
aparatul de urgenţă, alte indicaţii de specialitate).
(8) La aprovizionarea farmaciei se va ţine seama şi de necesitatea constituirii unui stoc de
rezervă care să asigure o desfăşurare continuă şi în bune condiţii a activităţii acesteia şi implicit,
a spitalului.
(9) Farmacia este condusă de un farmacist şef, funcție ocupată prin concurs, conform
legislației în vigoare.
(10) Farmacia asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi şi are
în principal următoarele atribuţii:
a.) Recepţia produselor farmaceutice pe baza documentelor de primire.
b.) Participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente,
depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare.
c.) Verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice.
d.) Asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului.
e.) Depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme
interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizicochimice.
f.) Prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul
Sănătăţii.
g.) Întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de
medicamente.
h.) Operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor.
i.) Participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor
lunare de medicamente.
AMBULATORIUL INTEGRAT
Art.67. (1) Ambulatoriul integrat al spitalului este organizat conform Ordinului MS nr.
39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului si asigură asistenţă
medicală ambulatorie în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, respectiv
Pneumologie.
(2) Medicii de specialitate încadraţi în spital desfăşoara activitate în sistem integrat, spital –
ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asistenţă medicală
spitalicească continuă după un program stabilit de comun acord cu şefii de secţii ce va fi
comunicat casei de Asigurări de Sănatate cu care spitalul are contract.
(3) Programarea nominală a medicilor din secţiile din specialitate în funcţie de organizarea
activităţii este propusă de şeful secţiei avizată de Directorul Medical şi aprobată de Managerul
unităţii.
(4) Atribuţiile Ambulatoriului Integrat sunt următoarele:
a.) asigură stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu bilet de trimitere de la
medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu;
b.) asigură monitorizarea şi controlarea pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au
venit la controalele programate la solicitarea medicului curant pentru afecţiunile pentru care au
fost internaţi;
c.) asigură consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei
internaţi în alte spitale.
d.) respectarea corectă a condiţiilor de igienă şi sterilizare a materialelor şi instrumentelor
medico-sanitare din cabinete.
e.) Păstrarea documentelor medicale cu respectarea normelor în vigoare în ceea ce priveşte
arhivarea acestora.
f.) Acordarea asistenței medicale fără nici o discriminare pe criterii de naţionalitate, vârstă,
sex, rasă, convingeri politice şi religioase, etnie, orientare sexuală, apartenență socială sau
antipatii personale pentru toți pacienții.
DISPENSARUL T.B.C.
Art.68. (1) Dispensarul T.B.C. Aiud din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în
specialitatea de pneumoftiziologie, fiind unitatea care controlează, derulează şi supervizează
activitatea de prevenire şi combatere a tuberculozei pentru zona municipiului Aiud, în
conformitate cu prevederile Programului Naţional de Control al Tuberculozei.

(2) Dispensarul T.B.C asigură asistenţa ambulatorie de monospecialitate – pneumologie bolnavilor cu afecţiuni tbc si/sau nontbc, cu profil de afecţiune acută sau cronică, şi este
organizat astfel:
- cabinet consultaţii de specialitate pneumologie;
- cabinet TSS;
- camera de recoltat spute;
- compartimentul de explorari functionale – spirometrie şi testări IDR-PPD
- radiologie şi imagistică medicală
(3) Dispensarul T.B.C. este condus de un medic coordonator.
(4) Atribuţiile Dispensarului TBC sunt următoarele:
a.) asigurarea asistentei medicale de monospecialitate precum şi tratamentul bolnavilor TBC
adulţi şi/sau copii;
b.) asigurarea primului ajutor medical şi a asistentei medicale de urgenţă;
c.) programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandărilor din Programului
Naţional de Control a Tuberculozei;
d.) aplicarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a tuberculozei şi a altor boli
cronice respiratorii care sunt încadrate în sindroamele posttuberculoase;
e.) organizarea şi efectuarea examenelor de specialitate în cadrul examenului medical la
angajare şi controlul medical periodic al unor categorii de salariaţi, contra cost, cu respectarea
clauzelor din contractele încheiate cu terţii;
f.) organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii tuberculozei pulmonare;
g.) studierea morbidităţii şi mortalităţii din teritoriul aferent prin tuberculoză, precum şi
efectuarea de studii cu caracter epidemiologic;
h.)dispensarizarea pacienţilor cu tuberculoza respiratorie şi extrarespiratorie cu localizare
mai ales intratoracica, precum şi a unor persoane sănătoase supuse riscului crescut de
îmbolnăvire tbc;
i.) îndrumarea medicilor de familie din dispensarele medicale arondate in acordarea
asistentei medicale a populaţiei in profilul T.B.C. ;
j.) deplasarea periodica a medicilor de specialitate la dispensarele de medicină generală şi
familie arondate Dispensarului TBC Aiud;
k.) informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico - sanitare asupra
drepturilor şi îndatoririlor pe care le au pentru cunoaştere şi păstrarea propriei sănătăţi, potrivit
prevederilor legale;
l.) instituirea înregistrărilor în evidenta activă a tuturor cazurilor de tuberculoză de pe
teritoriul municipiului Aiud;
m.) consultarea şi urmărirea tratamentului antituberculos pentru pacienţii de pe teritoriul
municipiului Aiud prin cabinetele de consultaţii şi sala de tratamente;
n.)recoltarea de spute in camera speciala, pentru toţi pacienţii în curs de tratament
antituberculos;
o.) evaluarea funcţiei respiratorii pentru toţi bolnavii de tuberculoza cărora le sunt solicitate
documentare medicale pentru precizarea stadiului bolii;
p.) depistarea precoce a tuberculozei pulmonare si/sau extrapulmonare de tip intratoracic în
rândul populaţiei arondate (consultaţii pentru urgente respiratorii, pentru persoanele asigurate, cu
bilet de trimitere eliberat de medicul de familie si medicii de alte specialităţi, consulturi
intersecţii);
q.) asigura asistenta ambulatorie de monospecialitate (pneumoftiziologie) bolnavilor cu
afecţiuni ne-TBC acute si cronice conform ghidurilor de diagnostic si tratament
r.) la suspiciunea majora de tuberculoza pulmonara activ-evolutiva, luarea de masuri
imediate de trimitere a bolnavului spre internare in spital cu profil Pneumoftiziologie sau in
sanatorii T.B.C.;
s.) organizarea de acţiuni de supraveghere şi aplicare de măsuri specifice în focarele T.B.C.
cazuri noi, readmise, eşecuri, etc. respectiv efectuarea, cu personal calificat, de anchete
epidemiologice cu controlul contacţilor intrafamiliali şi de la locul de muncă; instituirea
tratamentelor antituberculoase profilactice sau curative (DOTS); cu monitorizarea aplicării
DOTS;
t.) asigura preluarea bolnavilor cu T.B.C. externaţi din spitale, sanatorii şi continuarea
tratamentului antituberculos în faza sa ambulatorie;

u.) asigura evaluarea bacteriologica, radiologică şi clinică a bolnavilor de tuberculoza în curs
de tratament conform Programului Naţional de Control al Tuberculozei;
v.) organizează comunicarea cu reţeaua de medicină primară şi colaborează cu aceasta în
administrarea ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum şi în dispensarizarea activa a
bolnavilor T.B.C. in curs de tratament;
w.) asigura organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii de depistare a tuberculozei prin
instituirea de activităţi specifice de tip SCREENING;
x.) asigura expertizarea si confirmarea stării de sănătate sau boala pulmonara pentru toate
categoriile de persoane la care se impune obligaţia controlului radiologic pulmonar conform
legislaţiilor in vigoare;
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ - INTERNĂRI
Art.69. (1) Serviciul Informatică şi statistică medicală are ca obiect de activitate
implementarea, colectarea şi exploatarea datelor şi informațiilor referitoare la activitatea
administrativă şi medicală a unităţii prin sistem electronic, conform legislaţiei de specialitate în
vigoare. Compartimentul este organizat pe două secţiuni distincte:
a.) Statistică medicală + Internări - externări
b.) Informatică medicală
(2) Serviciul Informatică şi statistică medicală are următoarele atribuții:
a.) Coordonează întreaga activitate informatică a spitalului.
b.) Analizează toate aplicaţiile ce se doresc a fi implementate în instituție.
c.) Urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare, și asigură
remedierea defecţiunilor apărute.
d.) Gestionează rețeaua de calculatoare a spitalului.
e.) Asistă personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, în vederea exploatării corecte a
echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime și în condiții de securitate.
f.) Răspunde în fața managerului spitalului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.
g.) Execută orice sarcină de serviciu, în limita competențelor, din partea managerului în
vederea asigurării unei bune funcționări a activității spitalului.
h.) Colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi le prelucrează în vederea
trimiterii pentru validare şi revalidare la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti conform sistemului de clasificare în grupe de
diagnostic (DRG).
i.) Întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti în baza formularelor tipizate ale
Casei de Asigurări de Sănătate Alba.
j.) Întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de
Sănătate Publică a Județului Alba.
k.) Întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului despre indicatorii
obţinuţi, cazurile nevalidate, indicele de case-mix (ICM. lunar, trimestrial, anual.
l.) Întocmeşte mişcarea zilnică a pacienţilor internaţi pe baza Foilor de mişcare zilnică, pe
secţii.
m.) Prelucrează date în vederea răspunsului la diverse solicitări ale managerului, directorului
medical şi altor instituţii abilitate.
(3) Statistică medicală + internări externări are următoarele atribuţii:
a.) întocmirea rapoartelor de statistică medicală
b.) calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului: lunar
trimestrial, anual
c.) Întocmeşte toate documentele privind internarea-externarea pacienţilor
(4) Informatica medicală are următoarele atributţii:
a.) Prelucrarea datelor la nivel de pacient (SUI) ptr. INCDS Bucureşti
b.) Operarea Foilor de Observaţie Clinică în programul naţional DRG
COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI LIMITARE A INFECŢIILOR ASOCIATE
ASISTENŢEI MEDICALE (PLIAAM)
Art.70. (1) Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical este un obiectiv
permanent al profesiunii medico-sanitare şi un criteriu de evaluarae a calităţii managementului în
unităţile sanitare. Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate actului medical sunt obligaţii
profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar şi auxiliar din
unitatile prestatoare de servicii şi îngrijiri medicale.

(2) Compartimentul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale
(PLIAAM) este organizat în baza Ordinului MS nr. 1101/2016 de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare şi are următoatea
componentă:
a.) 1 medic epidimiolog cu atribuţii de coordonator de compartiment, care poate fi angajat
propriu al unităţii în cadrul compartimentului, sau prin contrantactarea de prestări de servicii
specifice cu DSP Alba. Coordonatorul compartimentului va fi autorizat prin decizie
administrativă a managerului atât pentru verificarea modului de respectare a protocoalelor şi
procedurilor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, cât şi pentru a
propune managerului sancţiuni administrative pentru tot personalul unităţii sanitare cu abateri de
la acestea;
b.) 1 responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor numit prin decizia managerului, care
poate fi un medic de boli infecţioase încadrat la unitatea sanitară sau prin contractarea de prestări
de servicii specifice, iar în lipsa acestuia un medic clinician care a absolvit un curs de
perfecţionare profesională în domeniu;
c.) 1 asistent medical cu pregătire postliceală de profil sau de asistent medical generalist care
a absolvit un curs de perfecţionare profesională în igiena, la 250 de paturi;
d.) 1 infirmier/agent DDD cu sarcini de dezinfectie, dezinsecţie şi deratizare, cu calificare în
domeniu de activitate.
(3) La nivelul spitalului este constituit Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei
medicale, din care fac parte:
a.) şeful compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale,
b.) medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor;
c.) directorul de îngrijiri/directorul medical
d.) farmacistul,
e.) medicul de laborator din laboratorul propriu sau desemnat de laboratorul cu care unitatea
are contract,
f.) toţi şefii de secţie.
(4) Comitetul este condus de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire
a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi are obligaţia de a se întâlni trimestrial sau la nevoie
pentru analiza situaţiei şi elaborarea de propuneri către Comitetul director.
(5) Atribuţiile compartimentului pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor
asociate asistenţei medicale sunt următoarele:
a.) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale;
b.) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi
protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
c.) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului
director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea
corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de
specialitate;
d.) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a
infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
e.) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate
Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de
antibiotice din spital;
f.) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii
infecţiilor asociate asistenţei medicale;
g.) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de
supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
h.) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de
urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
i.) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor
specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii
internaţi;

j.) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei
medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu
aceasta;
k.) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi
studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
l.) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
m.) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale
ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
n.) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin
recoltarea testelor de autocontrol;
o.) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor
patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau
cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
p.) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în
conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul
obţinerii unor caracteristici suplimentare;
q.) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a
sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
r.) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a
deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
s.) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii,
circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din
învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
t.) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
u.) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor
de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
v.) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică
pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
w.) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru
limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii
paraclinice necesare;
x.) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile
necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru
evitarea riscurilor identificate în focar;
y.) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la
direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care
este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
z.) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea
infecţiilor asociate asistenţei medicale;
aa.) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de
investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.
STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE
Art.71. (1) La nivelul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a
autorităţilor administraţiei publice locale functioneaza structura de management al calităţii
serviciilor medicale – conform Ordinului MS nr. 975/2012.
(2) Structura de management al calităţii serviciilor medicale (SMC) este în subordinea
managerului şi se normează la posturi fixe generale; se organizează la nivel de birou pentru
spitalele care au mai puţin de 300 de paturi şi la nivel de serviciu pentru spitalele care au peste
300 paturi.
(3) Membrii structurii de management al calităţii serviciilor medicale vor urma un curs de
pregatire în domeniul calităţii serviciilor medical, recunoscut de Ministerul Sănătăţii. Spitalul îşi
dezvoltă propriul Sistem de Management al calităţii astfel încât acesta să poată fi utilizat, menţinut
şi îmbunătăţit continuu.
(4) Descrierea sistemului de management al calităţii cu privire la modul de aplicare a
cerinţelor SR EN ISO 9001:2008 referitoare la sistemul de management al calităţii în cadrul
spitalului; Structura are urmatoarea componenţă:
- 1 medic – cu atributii de şef de structură

- 1 jurist
- 1 economist
- 1 asistent medical
Art.72. (1) Structura de management al calităţii serviciilor medicale, are în principal
următoarele atribuții specifice:
a.) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;
b.) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al
calităţii:
b1) manualul calităţii;
b2) procedurile;
c.) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în
cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a
standardelor de calitate;
d.) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
e.) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de
management al calităţii;
f.) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
g.) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii
declarate de manager;
h.) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii
cu cerinţele specifice;
i.) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului
acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
j.) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
k.) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în
scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
l.) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al
calităţii.
m.) coordoneaza activitatea de Audit Clinic care evaluează eficacitatea şi eficienţa asistenţei
medicale, prin Echipa de Audit Clinic, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
- Eficientizarea şi eficacitatea aplicării protocoalelor de diagnostic şi tratament;
- Aplicarea procedurilor în situaţii indezirabile;
- Îmbunătăţirea practicii medicale;
- Identificarea deficienţelor în raport cu un referenţial ;
- Corectarea deficienţelor prin implementarea unui plan de măsuri elaborate pe baza
rezultatelor auditării
n.) Monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea şi/sau dezvoltarea
sistemului de control intern/managerial.
o.) Domeniul de aplicare a Sistemului de management al calităţii în spitalul în care ne
desfășurăm activitatea:
- servicii medicale spitaliceşti şi în ambulatoriu;
- explorari funcţionale şi analize de laborator;
- servicii de imagistica medicală;
- servicii farmaceutice;
- servicii conexe actului medical
(2) Atribuţii generale ale Structurii de management al serviciilor medicale sunt următoarele:
a.) Se implică activ în promovarea principiilor calității în orice segment al activității
desfășurate.
b.) Participă activ la implementarea și monitorizarea criteriilor de calitate necesare
desfășurării activității unității la standardele stabilite la nivel național şi asumate prin politica
managerială a spitalului.
c.) Participă la implementarea şi menținerea unui sistem al calității în conformitate cu
cerințele documentelor de referință principale.
d.) Evaluează periodic stadiul implementării managementului calității în spital prin fișa de
autoevaluare.
e.) Întocmește nivelul indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management
de către managerul unității sanitare.
f.) Asigură monitorizarea costurilor serviciilor furnizate

g.) Răspunde de realizarea indicatorilor specifici unității sanitare, în vederea monitorizărilor.
h.) Participă activ la implementarea și monitorizarea criteriilor de calitate necesare
desfășurării activității unității la standardele stabilite la nivel național şi asumate prin politica
managerială a spitalului.
i.) Informează și monitorizează cu avizul șefului de serviciu, conducerea spitalului cât și
șefii structurilor nivelul indicatorilor obținuți, cazurile nevalidate și ICM-ul realizat,
trimestrial/anual.
j.) Asigură realizarea şi prezentarea la timp conform legii a indicatorilor de performanţă ai
managementului spitalului
k.) Întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice.
l.) Coordonează activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor ce
trebuie raportate.
m.) Analizează indicatorii pe spital
n.) Stabilește măsuri necesare pentru creșterea gradului de satisfacție a personalului și
motivarea acestuia. efectuarea de raportari lunare către CAS: pacienți internați pentru accidente
rutiere, agresiuni, accidente de muncă, pacienti asigurați cu eurocard, pacienți internați pe
compartimentul de îngrijiri paliative, desfășuratorul pe CNP a pacienților de la spitalizare de zi,
consultații și explorări efectuate în alte unități sanitare.
o.) Corectează FOCG invalidate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si management
sanitar.
p.) Întocmeste raportul foilor de observatie invalidate pentru care se solicita revalidare.
APARATUL FUNCŢIONAL
BIROUL RESURSE UMANE – SERVICII INTERNE
Art.73. (1) Acest birou este organizat în structura unităţii fiind în subordinea directă a
managerului. Biroul Resurse Umane asigură cadrul legal pentru strategia de personal a
managerului unităţii, în vederea realizării obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal
funcţională, motivată şi eficientă, asociată atât cu resursele financiare prevazute în bugetul de
venituri şi cheltuieli, precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul sănătăţii.
(2) Biroul Resurse Umane are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea,
raporturile de muncă şi salarizarea personalului în concordanta cu structura organizatorică şi
complexitatea atribuţiilor unităţii, pe domeniul de activitate pe care îl reprezintă, în vederea
realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor unităţii sanitare şi a satisfacerii nevoilor angajaţilor.
(3) Atribuţiile biroului sunt următoarele:
În cadrul biroului se efectuează toate lucrările impuse de legislaţia în vigoare cu referire la
personal şi cheltuielile de personal aferente si are în principal următoarele atributii:
a.) elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii
specifice şi le transmite spre avizare si aprobare managerului.
b.) aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea,
evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii.
c.) asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea statului de funcţii,
a numărului de posturi, organigramei şi structurii organizatorice, a regulamentului de organizare
şi funcţionare, a regulamentului de ordine interioară.
d.) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din
normativele în vigoare.
e.) efectuearea lucrărilor privind statul de funcţiuni – întocmire şi modificări curente cu
încadrarea în limita numarului de posturi, a normativelor de personal şi a bugetului de venituri şi
cheltuieli aprobat;
f.) efectuearea lucrărilor privind organigrama – întocmire şi modificări curente privind
structura unităţii şi numărului de posturi în limita normativelor de personal;
g.) întocmirea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea
contractelor individuale de muncă ale angajaţilor, precum şi a lucrărilor care asigură evoluţia în
carieră a personalului, prin promovare;
h.) urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea şi
acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale, precum şi actualizarea drepturilor salariale ce se
cuvin personalului prevazute de legislatia în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă.
i.) urmareste întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de
post şi asigura gestionarea lor conform prevederilor legale;
j.) înregistrarea în Revisal a noilor salariaţi, precum şi a modificărilor intervenite în situaţia

salariaţilor existenţi.
k.) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirii fişelor de evaluare a
performanţelor profesionale.
l.) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau
invaliditate pentru personalul din unitate și pentru foștii angajați ai spitalului.
m.) întocmirea statelor de plată
n.) întocmirea declaratiilor catre ANAF privind obligatiile unităţii la bugetul de stat şi
bugetul asigurarilor sociale asupra fondului de salarii;
o.) Întocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind
personalul încadrat conform cerinţelor, precum şi furnizează date referitoare la organizarea şi
functionarea unităţii, care sunt solicitate de alte unităţi acreditate, din sistem.
p.) participa impreuna cu angajatorul, pe baza propunerilor intocmite de catre sefii de secţii/
compartimente/servicii, la elaborarea planului anual de formare profesională, cu consultarea
sindicatului sau după caz a reprezentantului salariaţilor
q.) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante pentru
toate categoriile de personal şi asigură secretariatul în comisiile de concurs şi în cele de
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante precum şi
examenele de promovare în funcții și trepte profesionale, potrivit legii.
r.) întocmeste metodologia de concurs şi asigură secretariatul comisiilor de concurs.
s.) ţine evidenţa vechimii în muncă şi în specialitate a personalului;
t.) întocmeşte şi transmite orice lucrări de personal şi salarizare solicitate de către: CJ, MS,
CJAS, DSP, Directia Finantelor Publice, Directia Judeteana de Statistica;
u.)Asigură stabilirea, programarea şi evidenta efectuării concediilor de odihnă, precum şi a
celorlate concedii de care beneficiază angajatii: concedii suplimentare, concedii de evenimente,
concedii fără plată, concedii de formare profesională.
v.) întocmirea notelor de transfer, notelor de lichidare a personalului;
w.) evidenta personalului încadrat şi lichidat;
x.) eliberarea la cerere a adeverintelor de salarizare, vechime, încadrare în grupa de munca
sau grad de invaliditate;
y.) întocmeşte actele adiţionale, decizii, privind modificările intervenite în contractele
individuale de muncă ale salariaţilor.
z.) Păstrează şi asigură securitatea documentelor serviciului, şi respectă principiul
confidentialitătii;
aa.) Întocmeşte orice alte lucrări prevazute de Codul muncii;
bb.) Răspunde de verificarea, calcularea şi acordarea integrala cu respectarea tuturor
prevederilor legale, a tuturor drepturilor de salarizare ca: salarii tarifare pentru timpul efectiv
lucrat, spor pentru conditii deosebit de periculoase, periculoase sau vatamatoare,spor de noapte,
alte sporuri prevazute de lege, garzile medicilor din unitate si din afara unitatii, ore pentru timpul
lucrat in zilele de sambata si duminica precum si in zile de sarbatori legale, pentru toti salariatii
spitalului.
cc.) Verifică corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat.
dd.) Răspunde de evidenţa corecta şi la zi a concediilor de odihnă a salariaților spitalului
(planificare-efectuare, corelarea cu pontajul).
ee.) Răspunde de calcularea concediilor medicale conform reglementarilor în vigoare, ţine
evidenta numarului de zile de incapacitate de muncă, a concediilor medicale pentru sarcina şi
lehuzie, realizate pe fiecare persoana în parte din secţiile/compartimentele /alte structuri de care
răspunde și totalizează numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de
muncă avut în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru
angajaţii unităţii.
ff.) Colectează, centralizează şi raportează Casei de Asigurări de Sănătate Alba
centralizatoarele certificatelor de concedii medicale eliberate la nivelul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud.
gg.) Introduce şi raspunde de corecta evidentiere a retinerilor pe statele de plata (popriri,
asigurari facultative, pensii private, cont curent, avans concedii de odihnă, etc..
hh.) Răspunde de intocmirea listelor pentru toate băncile cu care se colaborează, prezinta
lunar bancilor documentele necesare pentru incarcarea cardurilor de salarii, respectiv asigura
transmiterea la timp a fisierelor online sau pe baza tokenului, de la caz la caz.
ii.) Întocmeşte listele pentru acordarea voucherelor de vacanță.

jj.) Genereaza si verifica corectitudinea declaratiei D112, asigura transmiterea acesteia
catre persoana care are obligatia semnarii si transmiterii online a declaratiei D112 a unitatii
privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a
persoanelor asigurate.
kk.) Întocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul
de salarii.
ll.) Eliberează adeverinţele salariaţilor în funcţie de necesităţi.
JURIDIC
Art.74. Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:
a.) Reprezentare juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Spitalului Judetean de Urgenta
Alba Iulia la instanţele judecătoreşti sau în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate
jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat, în
baza delegaţiei dată de conducerea spitalului.
b.) Redactează cererile de chemare în judecată precum şi cererile ori sesizările adresate altor
organe cu activitate jurisdicţională, procură înscrisurile justificative pentru susţinerea cererilor de
chemare în judecată promovate de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia sau înscrisurile
necesare în apărare, redactează întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise, răspunsuri
la interogator, promovează căile de atac ordinare şi extraordinare, redactează cereri de investire cu
formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti, cereri de executare silită şi contestaţii la executarea
silită, cu delegaţie dată în aceste scopuri de către conducerea consiliului judeţean şi îndeplineşte
orice alte activităţi necesare apărării intereselor legitime ale acestui spital.
c.) Efectuează, în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor
normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei Curţii
Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti în domeniul de interes în vederea fundamentării
lucrărilor cu caracter juridic.
d.) Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea Spitalului
Judetean de Urgenta Alba Iulia.
e.) Colaborează la redactarea proiectelor de contracte încheiate de Spitalul Judetean de
Urgenta Alba Iulia cu terţii precum şi la negocierea clauzelor legale contractuale.
f.) Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare, avizul
negativ sau pozitiv precum şi semnătura fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale
documentelor respective, titularul postului neputându-se pronunţa asupra aspectelor economice,
tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat de acesta.
g.) Colaborează la fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii spitalului,
constând în proiecte de decizii ale managerului, regulamente şi alte acte cu caracter normativ
elaborate de spital, care sunt în legătură cu activitatea acestuia.
h.) Acordă avizul consultativ prealabil, la solicitarea conducerii spitalului, asupra legalităţii
măsurilor ce urmează a fi luate de aceasta în desfăşurarea activităţii spitalului, precum şi asupra
oricăror acte juridice care pot angaja răspunderea patrimonială a unitatii.
i.) Participă împreună cu personalul desemnat din cadrul compartimentelor de specialitate ale
unitatii la concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală a unor neînţelegeri
apărute în cadrul raporturilor Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia cu terţe persoane fizice sau
juridic.
j.) Semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter
juridic emanate de la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia
k.) Studiază temeinic cauzele în care reprezintă Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia,
depune concluzii orale sau note de şedinţă ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanţa
de judecată dispune în acest sens.
l.) Colaborează cu personalul celorlalte compartimente ale unitatii în vederea efectuării unor
lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor
necesare întocmirii lucrărilor juridice.
m.) Asigură condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul unitatii.
n.) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia,
cu respectarea specificului activităţii compartimentului.
SERVICII INTERNE : SECRETARIAT-REGISTRATURĂ -ARHIVĂ
Art.75. Atribuţiile compartimentului Servicii interne Secretariat - registratură – arhivă
sunt următoarele:
a) Primirea, înregistrarea şi predarea corespondentei

b) Lucrări de secretariat
c) Evidenţa obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă
d) Arhivarea documentelor create în unitate şi gestionarea fondului arhivistic creat.
COMPARTIMENT INFORMATIC
Art.76. Compartimentul informatica are ca obiect de activitate implementarea colectarea
şi exploatarea datelor şi informatiilor referitoare la activitatea administrativa şi medicala a
unităţii prin sistem electronic, conform legislaţiei de specialitate în vigoare. Aceasta activitate
are ca scop urmatoarele obiective:
a.) creşterea eficienţei operaţionale a unităţii în cadrul administratiei publice;
b.) informatizarea tuturor serviciilor adresate populaţiei;
c.) integrarea serviciilor prestate în reţeaua naţionala de informaţii;
d.) asigurarea accesului la informaţii de specialitate prin tehnologii de actualitate;
e.) îmbunatăţirea managementului fluxului de documente;
f.) furnizarea catre strucurile competente a datelor de utilitate publica ale unităţii;
g.) creşterea disponibilităţii informaţiilor despre activitatea medicală a unităţii;
h.)perfectionarea şi totodata simplificarea relatiilor unităţii cu mediul de faceri şi cu
structurile administraţiei publice.
i.) organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului;
j.) analizează şi instalează toate aplicaţiile informatice ce vor fi utilizare în unitate;
k.) urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare şi asigură
remedierea defecţiunilor apărute;
l.) periodic instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care nu este de
specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime.
FINANCIAR CONTABILITATE
Art.77. Atribuţiile compartimentului Financiar contabilitate sunt următoarele:
a.) elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice
şi le transmite spre avizare si aprobare managerului.
b.) organizarea contabilităţii conform Legii nr. 82/1991 cu modificările şi completările
ulterioare
c.) organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare
împreuna cu celelalte bunuri si servicii din unitate, în ceea ce priveste stocurile disponibile,
supranormative, fara miscare, sau cu miscare lenta, sau pentru prevenirea oricaror alte
imobilizari de fonduri;
d.) asigurarea întocmirii la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama
ontabile;
e.) Organizează evidenţa contabilă conform prevederilor legale, asigură înregistrarea corectă
şi la zi, pe bază de documente justificative, a operaţiunilor economico-financiare.
f.) Analizează periodic execuţia bugetară şi conţinutul conturilor, făcând propuneri
corespunzătoare.
g.) Conduce evidenţa angajamentelor bugetare în scopul de a furniza informaţii în orice
moment şi pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerciţiul bugetar curent, cu
privire la creditele bugetare angajate şi cele disponibile, rămase de angajat.
h.) Organizează întocmirea instrumentelor de plată şi documentelor de acceptare a plăţilor.
i.) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozitiile legale;
j.) participarea la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cât
maieficienta a datelor contabile;
k.) asigurarea întocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza
înregistrarilor în contabilitate;
l.) organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerii lor corecte şi la zi;
m.) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor
constatate;
n.)asigurarea îndeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea
garantiilor si retinerea ratelor;
o.) asigurarea masurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;
p.) exercitarea controlului operativ si curent, în conformitate cu dispozitiile în vigoare;
q.) întocmirea studiilor privind îmbunatatirea activitatii economice din unitate si propunerea
de masuri corespunzatoare;

r.) întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diversi indicatori; zi de spitalizare,
pat, pat efectiv ocupat, bolnav, pe diferite perioade;
s.) analizarea şi pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizării
mijloacelor materiale şi baneşti puse la dispoziţia unităţii; luarea masurilor necesare pentru
evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune;
t.) întocmirea proiectelor de venituri şi cheltuieli bugetare;
u.)asigurarea efectuarii corecte şi în conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de
încasari şi plaţi în numerar;
v.) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului şi
legalităţii operaţiunii;
w.) întocmirea propunerilor de plafon de casă pentru plaţi în numerar;
x.) Întocmesc bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului cu anexele corespunzătoare,
listele de investiţii în conformitate cu prevederile legale şi îl supun aprobării conducerii,
Consiliului de administraţie al spitalului.
y.) Întocmesc lunar deconturile pentru Casa de Asigurări de Sănătate Alba privind
programele de sănătate, finanţate din fondurile de asigurări sociale, inclusiv pentru facturarea lor
către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Alba.
z.) Întocmesc lunar facturile pentru decontarea serviciilor medicale.
aa.) Urmăresc contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba în vederea
decontării serviciilor medicale.
bb.) Întocmesc situaţiile financiare trimestriale/anuale împreună cu anexele lor la timp şi în
conformitate cu dispoziţiile legale.
cc.) Verifică toate operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont.
verifică şi înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operaţiunilor de plăţi în
numerar.
dd.) Participă la întocmirea studiului privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate
şi propune măsuri corespunzătoare.
ee.) luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii avutului obstesc si pentru
recuperarea pagubelor produse;
ff.) întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost gresit platite;
gg.) organizarea evidentei si raportarea angajamentelor bugetare si legale conform Ord. MF
nr.1792/2002;
hh.) respectarea obligatorie a tuturor actelor normative care vizeaza activitate financiarcontabila.
ACHIZIŢII PUBLICE – CONTRACTARE
Art.78. (1) Compartimentul achiziţii publice - contractare se află în subordinea directă a
directorului financiar contabil, are ca obiect de activitate aprovizionarea unităţii, prin achizitie
publica, cu produse, servicii sau lucrari, necesare desfasurarii activitaii medicale, tehnice şi
administrative, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare privind achizitia publica, precum
şi fazele execuţiei bugetare. Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate.
(2) Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:
a.) Aprovizionarea unitatii prin achizitie publica, cu produse, servicii si lucrari, aplicand
procedurile de achizitie publica in conformitate cu legislatia in vigoare si fazele executiei
bugetare.
b.) Întocmirea planului anual de achiziţii
c.) Urmărirea încheierii şi derulării contractelor de achiziţii publice;
d.) Intocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru bunurile, serviciile si lucrarile
contractate;
e.) Respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare, ale regulamentului
intern, ale Codului de conduita a personalului contractual si ale contractului individual de munca.
f.) Raspunde în fata şefului ierarhic şi a managerului spitalului pentru îndeplinirea
atribuţiilor care îi revin
g.) Are obligatia de a informa seful ierarhic si managerul in cazul existentei unor nereguli,
abateri, sustrageri,etc.
h.) Executa orice sarcina de serviciu din partea sefului ierarhic si a managerului in vederea
asigurarii unei bune functionari a activitatii spitalului

i.) Are obligatia de a respecta secretul de serviciu. in exercitarea atributiilor de serviciu
acesta poate fi divulgat in interiorul sau in afara spitalului doar cu acordul expres si prealabil al
managerului.
j.) Cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, concesionării de lucrări
publice şi servicii publice.
k.) Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor
făcute de către secţiile, compartimentele, serviciile din cadrul spitalului.
l.) Efectueaza în permanenţă studiu de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ.
m.) Asigura evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau
lucrari.
n.) Urmăreşte achiziţionarea produselor solicitate de secţii pentru fondurile alocate prin
programele naţionale.
o.) Urmareste constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.
p.) Asigura aprovizionarea cu materiale, alimente , aparatura, instrumentar, inventar moale si
gospodaresc , utilaje, echipamente, piese de schimb, etc., in care scop face analize si propuneri
proprii de fundamentare a necesarului de aprovizionat , pe baza normelor de consum intern, a
baremurilor din dotare, luind masuri pentru corelarea acestora cu necesitatile stricte ale unitatii.
q.) Primeste si analizeaza referatele de necesitate de la toate structurile din spital, asigurand
valorificarea lor.
r.) Organizeaza si participa la receptia cantitativa si calitativa a materialelor si tuturor
valorilor materiale aprovizionate impreuna cu comisia de receptie a unitatii.
s.) Execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii
privind problemele specifice serviciului.
t.) Asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice
conform legislaţiei în vigoare, urmarind:
- publicitatea achizitiilor publice (anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire).
- întocmirea documentaţiilor de atribuire şi lămurirea prin clarificari a eventualelor
neclarităţi legate de acestea.
- intocmirea notelor de estimare a valorii achizitiei.
- întocmirea strategiei generale de contractare si a strategiilor de contractare referitoare la
procedurile de achiziţie publica.
- stabilirea criteriului de atribuire a contractelor de achizitie publica.
- întocmirea deciziilor pentru constituirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii
contractelor de achiziţie publică,
u.) asigură desfăşurarea propriu zisă a procedurilor de achiziţie publică de atribuire a
contractelor de furnizare produse, servicii şi lucrări cu respectarea termenelor legale, respectiv:
- întocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor.
- verificarea DUAE si a indeplinirii cerintelor de calificare.
- analizarea ofertelor tehnice si financiare depuse, în calitate de membru în comisiile de
evaluare.
- întocmirea proceselor verbale dupa fiicare etapa şi a rapoartelor procedurilor intermediare
şi finale.
- emiterea hotărârilor de adjudecare.
- emiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii si transmiterea acestora.
- primirea şi rezolvarea contestaţiilor.
- participarea la întocmirea punctelor de vedere la contestaţiile depuse.
- participarea la încheierea contractelor de achiziţie publică.
- urmărirea respectării contractelor de achiziţii publice din punct de vedere al valorilor si
termenelor, confirmarea realităţii, regularităţii şi legalităţii plăţilor aferente contractelor
făcându-se de compartimentele care au propus şi solicitat achiziţia publică respectivă.
SERVICIUL ADMINISTRATIV
Art.79. Serviciul administrativ este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:
a.) elaboreaza propuneri de norme şi proceduri proprii privind desfăşurarea activităţii specifice
şi le transmite spre avizare si aprobare managerului.
b.) Elaborează planul de investiţii şi reparaţii capitale şi curente ale spitalului.
c.) Urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale.
d.) Întocmeste documentatiile tehnice in vederea achizitiilor publice pentru investitii si
reparatii capitale (altele decat cele care presupun proiectare. si achizitionarea de utilaje tehnice.

e.) Propune aprobarii managerului componenta comisiei de receptie în conformitate cu
normativele în vigoare, pentru lucrarile de investitii, reparatii capitale, reparatii curente,
constructii-instalatii.
f.) Analizeaza si face propuneri conducerii spitalului cu privire la masurile ce trebuie luate
pentru buna exploatare a mijloacelor de baza existente, întocmind în colaborare cu celelalte
compartimente ale spitalului justificarile tehnico-economice necesare.
g.) Asigura întocmirea justificarilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, reparatii
capitale, reparatii curente, precum si obtinerea avizelor locale prealabile pentru executarea
acestor lucrari.
h.) Urmareste si raspunde de executarea în bune conditii a lucrarilor de constructii-montaj
prevazute în plan.
i.) Urmareste comportarea lucrarilor in perioada de garantie, intocmeste acte constatatoare
privind defectiunile aparute in perioada de garantie si urmareste remedierea acestora.
j.) Asigură efectuarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale cu terţii.
k.) Răspunde direct de aplicarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.
l.) Asigura lucrarile privind activitatea gospodareasca a spitalului;
m.) Asigura primirea pastrarea si eliberarea produselor din depozitele spitalului;
n.) Asigura masurile si lucrarile de SSM, SU si protectie civila
o.) Asigura paza unitatii
p.) Asigura intretinerea cladirilor si instalatiilor
q.) Prepararea si distribuirea hranei pentru bolnavi
r.) Spalarea, dezinfecţia şi intreţinerea lenjeriei de spital;
s.) Primirea şi pastrarea hainelor şi a obiectelor personale ale bolnavilor în garderoba-pe
perioada spitalizării
t.) Asigurarea altor activităţi gospodareşti: deservirea centralei termice, centralei telefonice,
manipulare bunuri, frizerie, conducator auto, intretinere curte şi întreţinere spaţii verzi.
APROVIZIONARE
Art.80. Atribuţiile compartimentului aprovizionare sunt următoarele:
a.) Aprovizionarea unităţii cu produsele necesare
b.) Primirea, depozitarea şi eliberarea bunurilor din depozite-conform normelor legale
SSM, SU, PROTECŢIE CIVILĂ
Art.81. (1) Securitatea şi sănătatea muncii se organizează ca şi compartiment unic pe
unitate.
(2) Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:
a.) Indentificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi elaborarea instructiunilor proprii privind
sănătatea în muncă
b.) Organizarea activităţii de aparare împotriva incendiilor
c.) asigure masurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind instiintarea
şi aducerea personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de dezastre
(3) Alte atributii privind securitatea şi sănătatea muncii:
a.) Indentificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemuluide
munca, respectiv executant, sarcina de munca;
b.) Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si /sau aplicarea reglementarilor de
securitate si sanatate in munca;
c.) Propune atributiile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin
personalului corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu
aprobarea angajatorului;
d.) Verificarea cunoasteri si aplicarii de catre toti salariatii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul
securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;
e.) Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
f.) Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate
pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii personalului in domeniul
securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicari de catre salariati a
informatiilor primite;

g.) Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform
prevederilor art 101- 107 din Normele metodologice de aplicare a Legii 319/ 2006 si asigurarea
ca toti salariatii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
h.) Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea
tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG 971/26/07/2006 privind
cerintelor minime pentru semnalizarea de securitate si/ sanatate la locul de munca;
i.) Evidenta echipamentelor de munca si urmarire ca verificarile periodice si, daca este
cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane, conform
prevederilor din HG nr 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre salariati a echipamentelor de munca;
j.) Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea
unitatii in legatura cu desfasurarea activitatii
k.) Respecta prevederile Regulamentului intern, al legislatiei in domeniu, procedurile de
lucru, precum si, dispozitii, decizii, si hotarari ale conducerii
l.) Respecta atributiile stabilite in fisa postului precum si alte sarcini stabilite de manager
m.) Asimileaza cunostiintele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum si a legilor,
regulamentelor, instructiunilor si ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
n.) Respecta confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia exercitarii atributiilor si
sarcinilor de serviciu;
(4) Atribuţiile privind PSI:
a.) Planificarea activitatii de prevenire si stingere in cadrul unitatii;
b.) Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
c.) Monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;
d.) Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice;
e.) Elaborarea documentelor specifice activitatii PSI;
f.) Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;
g.) Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
h.)asigura arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva
unitatii, cf,procedurilor legale;
i.) Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
(5) Atribuţii privind SU/Protecţia civilă:
a.) Să organizeze şi să conducă activităţile de întocmire, pastrare, actualizare şi aplicare a
documentelor operative (planul de protecţie civila, planul de evacuare, planul de alarmare şi
interventie la dezastre, planuri de protecţie).
b.) Să asigure masurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind
instiintarea şi aducerea personalului de conducere la unitate, în mod oportun, în caz de dezastre
sau la ordin.
c.) Să organizeze şi să asigure conducerea formatiunilor de protecţie civila pentru limitarea
şi lichidarea urmarilor atacurilor din aer sau a dezastrelor.
d.) Să elaboreze şi sa aduca la îndeplinire, potrivit ordinelor şi dispozitiilor în vigoare,
planurile anuale şi de perspectiva, privind activităţile de protecţie civila, pregatirea de protecţie
civila, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale şi de instruire; le prezinta spre aprobare
conducatorului unităţii.
e.) Să organizeze şi sa conduca pregatirea de protecţie civila a comisiilor de protecţie civila,
comandantilor de subunitati, formatiunilor şi personalului muncitor potrivit cerintelor,
dispozitiilor în vigoare şi planificarii proprii; sa tina evidenta pregatirii lunare şi sa raporteze
datele despre aceasta şi alte activităţi la Inspectoratul de protecţie civila de sector.
f.) Să asigure colaborarea cu Crucea Rosie pentru realizarea masurilor de protecţie cuprinse
în documentele operative şi desfasurarea pregatirii de protecţie civila, în special la aplicatii şi
exercitii; datele privind desfasurarea acdestor activităţi vor fi cuprinse în planul cu activităţile de
protecţie civila.
g.) Să planifice, sa indrume şi sa urmareasca activităţile desfasurate de membrii comisiilor de
protecţie civila pentru realizarea masurilor de protecţie a personalului muncitor şi bunurilor
materiale pentru actualizarea documentelor operative şi pentru instruirea formatiilor pe linia
specialitatii.
h.)împreună cu membrii comisiilor de protecţie civila sa intocmeasca planul de protecţie
civila şi planul de evacuare, pe baza indicatiilor primite de la esaloanele superioare.

i.) Să pregateasca şi sa prezinte conducerii unităţii dari de seama cu privire la realizarea
masurilor de protecţie civila, a sarcinilor de pregatire şi alte probleme specifice.
j.) Să execute controlul pregatirii formatiunilor de protecţie civila şi verificarea subunitatilor
de serviciu.
k.) Să participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfectionare, bilanturile,
analizele şi alte activităţi organizate de Inspectoratul de protecţie Civila, municipal sau de sector.
l.) Sa asigure intocmirea documentatiilor tehnice de amenajare a spatiilor de adapostire.
m.) Să asigure şi sa vegheze permanent respectarea regulilor de pastrare, manuire şi
evidenta a documentelor secrete, hartilor şi literaturii militare şi de protecţie civila.
n.)Să execute anual bilantul activităţilor de protecţie civila al unităţii.
o.) să efectueze lunar, studiu ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul de protecţie
Civila în caietul special pregatit în acest sens.
p.) Să organizeze şi sa conduca activităţile de intocmire, pastrare, actualizare şi aplicare a
documentelor operative privind evidenta militara.
q.) Să participe obligatoriu la toate convorbirile de specialitate, perfectionare, bilanturile,
analizele şi alte activităţi organizate de Centrul Militar.
r.) Urmareşte şi raspunde de aplicarea tuturor normelor de protecţie a muncii, norme P.S.I.
specifice locului de munca.
s.) asigură arhivarea documentelor din sectorul sau de activitate si predarea lor la arhiva
unitatii, conform procedurilor legale;
t.) Executa orice alte sarcini primite de conducerea unitatii, in limita competentelor sale
COMPARTIMRNT TEHNIC
Art.82. (1) Compartimentul tehnic se organizeaza ca şi compartiment unic pe unitate
(2) Atribuţiile compartimentului sunt următoarele:
a.) asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor sanitare, electrice, clădiri;
b.) efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie;
c.) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică
cantitativ şi calitativ lucrările executate de muncitori terţi;
d.) asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor;
e.) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi
propune măsuri corespunzătoare;
f.) stabileşte necesarul de materiale de întreţinere;
g.) analizează dotarea unităţii, a stării clădirii şi elaborează proiectul de plan de investiţii sau
de reparaţii capitale;
h.) urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale;
i.) organizează selecţii de oferte şi licitaţii pentru lucrările de reparaţii construcţii şi
instalaţii;
j.) asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de
activitate. Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii
în cadrul spitalului, să execute alte servicii stabilite de conducere, pentru folosirea integrală a
timpului de muncă zilnic;
k.) muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru
zilnice, lucrările pe care le efectuează. Cei de la posturi fixe vor consemna în registrele de tură,
data, ora predării;
l.) preluării schimbului, modul cum au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa
şi remedierea acestora, etc. Caietele, bunurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi
vizate de şeful de serviciu, care certifică la finele fiecarei zile şi luni îndeplinirea sarcinilor de
serviciu a personalului din subordine în vederea acordării dreptului de salarizare;
m.) efectuează operaţiile de întreţinere şi reparaţii şi reparaţii la aparate, instalaţii şi utilaje în
conformitate cu metodologia stabilită;
n.) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb;
o.) Colaboreaza cu compartimentul de aparatura medicala si cu responsabilii cu securitatea
radiologica pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiilor CNCAN şi
OTDM (termene de valabilitate, autorizatii pentru aparatura nou instalata sau pentru
amplasamente noi..
p.) exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile
tehnice ISCIR - pentru exploatarea cazanelor de abur.
q.) exploatează şi întreţine instalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat;

r.) asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare;
s.) asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen;
t.) certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din
cadrul spitalului;
DESERVIRE GENERALĂ
Art.83. (1) Deservire generală se organizeaza ca şi compartiment unic pe unitate cu
personal propriu în schimbul I şi II, iar în schimbul III, sâmbata, duminica şi în sărbători legaleprin serviciul extern.
(2) Unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, denumite în
continuare spitale, sunt obligate să îşi asigure serviciul de pază, conform prevederilor Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
ATELIERE DE INTREŢINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAŢII
Art.84. Ateliere asigura lucrarile de reparatii în regie proprie şi lucrările de întreţinere a
instalaţiilor şi cladirilor din unitate.
DESERVIRE POSTURI FIXE
Art.85. Activitatea de deservire posturi fixe cuprinde urmatoarele: centrala telefonică,
centrala termică, lenjerie, întretinere spaţii verzi şi curte, sector auto, manipulare bunuri, bloc
alimentar, spălătorie şi garderoba.
BLOCUL ALIMENTAR
Art.86. (1) Activitatea de pregătire a alimentaţie se desfăşoară în cadrul blocului alimentar,
dimensionat, amenajat şi structurat în raport cu mărimea unităţii şi cu cerinţele specifice acestuia.
Blocul alimentar cuprinde în mod obligatoriu:
a.) bucătăria propriu-zisă;
b.) spaţiu pentru tranşat carne şi separat pentru peşte;
c.) cameră pentru curăţat, spălat şi prelucrat zarzavatul;
d.) cameră pentru păstrarea alimentelor pentru o zi;
e.) spaţiu pentru spălarea vaselor din bucătărie;
f.) spaţiu pentru depozitarea veselei din bucătărie;
g.) oficiu pentru distribuire hranei de la bucătărie în secţii;
h.) vestiar pentru personalul blocului alimentar;
i.) grupul sanitar
j.) camere frigorifice
k.) magazii de alimente;
(2) Spaţiile vor fi utilate, luminate şi ventilate corespunzător. În blocul alimentar se stabilesc
şi respectă circuite distincte pentru alimentele neprelucrate şi pentru mâncarea pregătită,
respectându-se procesul tehnologic şi orientarea fluxului într-un singur sens, evitand încrucişările
între fazele salubre şi cele insalubre.
(3) Atribuţiile Blocului Alimentar sunt următoarele:
a.) păstrarea alimentelor în conformitate cu normele igienice
b.) verificarea termenelor de valabilitate ale stocurilor de alimente si ale celor receptionate
c.) prepararea hranei in conformitate cu regimul dietetic recomandat
d.) repartizarea hranei bolnavilor pe sectii
e.) respectarea orelor de masa ale bolnavilor
Punctul de dietetica are următoarele atribuţii:
a.) supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale;
b.) realizează periodic planuri de diete şi meniuri;
c.) controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele
d.) pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;
e.) ontrolează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi, culege aprecierile bolnavilor
despre alimentaţie, urmărind ca sugestiile utile să fie avute în vedere;
f.) calculează regimurile alimentarer şi verifică respectarea principiilor alimentare;
g.) întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare;
h.) verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;
i.) totalizează regimurile aduse din secţiile de spital pe grupe de regimuri şi alcătuieşte foaia
de observaţie centralizată pe spital, folosind reţetele din cartea în care sunt înscrise alimentele şi
cantităţile necesare pentru fiecare dietă;
j.) răspunde pentru luarea şi păstrarea probelor de alimente;
k.) controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservare alimentelor;

l.) organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă;
m.) alte atributii specifice;
SPĂLĂTORIE
Art.87. (1) Compartimentul de lenjerie şi spălătorie are următoarea organizare:
- punctul de colectare şi triere a rufăriei aduse;
- bazinele de dezinfecţia rufariei;
- camerele de storcatoare;
- uscătoria;
- călcătoria mecanica (camera de calandre);
- călcătoria manuală;
- punctul (depozitul) de păstrare şi distribuire a obiectelor curate;
- punctul de repararea rufariei;
- punctul de depozitare a inventarului moale scos din uz.
(2) Atribuţiile spălătoriei sunt următoarele:
a.) asigurarea integritatii bunurilor din barem prin desemnarea unei persoane care să
raspunda de corecta conservare şi manipulare a intregului inventar;
b.) administrarea şi gospodarirea obiectelor de echipament de inventar moale şi gospodaresc
primite în dotare de la magazia spitalului;
c.) primirea din sectii, laboratoare, poli clinici şi alte compartimente de lucru a spitalului a
echipamentului şi cazarmamentul folosit (murdar);
d.) eliberarea, în schimbul obiectelor murdare, a unei cantităţi egale cu cea predată de obiecte
curate şi în bună stare;
e.) efectuarea dezinfectiei, spălării, reparării, călcării şi păstrării întregului echipament şi
cazarmament al spitalului;
f.) trierea inventarului moale în vederea casarii celui uzat, cu conditia încadrării în cotele
maxime de înlocuire;
g.) depozitarea inventarului moale propus casarii, până la scoaterea lor definitivă din uz;
h.) înlocuirea bonului de consum pentru completarea baremului scos din uz;
i.) asigurarea circulaţiei obiectelor de inventar moale echipament gospodaresc:
j.) clinici, sectii, policlinici şi blocul central de lenjerie şi echipament din punctul de
colectare a obiectelor murdare şi punctul de distribuire a celor curate;
k.) asigurarea întocmirii bonurilor de predare-transfer-restituire în situaţia în care nu se poate
returna secţiilor o cantitate egală de echipament cu cea primita spre spălare;
l.) organizarea unei evidenţe judicioase a obiectelor de inventar moale, printr-un control
periodic, cel puţin o data pe lună, pentru a se determina situaţia faptică;
m.) asigurarea functionalitatii masinilor de spălat, storcatoarelor şi uscătoarelor, semnalând
serviciul administrativ şi atelierului de reparatii - întreţinere eventualele deficienţe survenite în
funcţionarea lor;
n.) trierea şi asigurarea reparării inventarului moale, la atelierul de lenjerie al spitalului;
o.) asigurarea aprovizionarii cu materiale necesare spalatului rufariei conform normelor de
consum stabilite pe unitate;
p.) asigurarea intretinerii stării igienico-sanitare a spaţiilor de muncă şi a utilajelor;
q.) respectarea normelor PSI si SSM;
r.) Execută orice alte sarcini primite de conducerea unităţii, în limita competenţelor sale.
GARDEROBA
Art.88. (1) Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate.
(2) Atribuţiile garderobei cuprinde primirea şi pastrarea obiectelor de îmbracaminte şi alte
bunuri personale ale bolnavilor internaţi şi apoi restituirea acestora la externare.
CAPELA
Art.89. (1) Este organizat ca şi compartiment unic pe unitate şi funcţionează potrivit
protocolului încheiat între Ministerul Sănătăţii şi Patriarhia Română.
(2) Atribuţiile capelei cuprinde asigurarea serviciilor religioase pentru bolnavii internaţi, la
capela sau la patul bolnavului.
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 90. Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale
care privesc activitatea unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi, respectiv proceduri
şi reglementări interne.
Art. 91. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la
cunoştinţa tuturor angajaţilor pe bază de semnătură.
Art. 92. Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului
regulament de organizare şi funcţionare.
Art. 93. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate
corespunzător de către toţi angajaţii spitalului.
Art. 94. Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi
funcţionare al spitalului atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, după
caz penală, în sarcina persoanelor vinovate.
Art. 95. Toate atribuţiile cuprinse în regulamentul spitalului se vor regăsii în fişele
posturilor ale salariaţilor spitalului.
Art. 96. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud va fi modificat sau completat ori de câte ori acest lucru se impune.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26466/3 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
I. Expunere de motive
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud prin adresa nr. 3007 din 6 noiembrie 2019 înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24363 din 6 noiembrie 2019 a solicitat aprobarea
modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare, datorită completărilor aduse legislaţiei
din domeniul sănătăţii. Totodată prin adresa nr. 3315 din 3 decembrie 2019 înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26681 din 3 decembrie 2019 a solicitat modificarea
Statului de funcții în sensul transformării unor posturi ca urmare a promovării în gradul
profesional imediat superior pentru personalul medico – sanitar.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 25 iulie 2019 a fost aprobată
Organigrama şi a Statul de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi prin Anexa nr. 3 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 344 din 23 noiembrie 2017 a fost aprobat Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 168 din 25 iulie 2019 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 344 din 23 noiembrie 2017 privind
aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările
ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 236 din 3 decembrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ - director executiv
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 236/3 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud;
- solicitările nr. 3007 din 6 noiembrie 2019 şi nr. 3315 din 3 decembrie 2019 ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrate cu nr. 24363 din 6 noiembrie 2019 şi nr.
26681 din 3 decembrie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Biroul resurse umane
Nr. 26815/4 decembrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 3007 din 6 noiembrie 2019 Spitalul de Pneumoftizologie Aiud a solicitat
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalul de Pneumoftizologie Aiud,
pentru respectarea cerinţelor de acreditare precum şi datorită completărilor aduse legislaţiei din
domeniul sănătăţii.
Prin adresa nr. 3315 din 3 decembrie 2019 Spitalul de Pneumoftizologie Aiud a solicitat
modificarea statului de funcţii ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior,
pentru personalul medico - sanitar, după cum urmează:
Dispensar TBC - transformare un post de asistent medical PL în post de asistent medical
principal PL;
Organizarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali se face în baza
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi
medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată
prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1137/2018, coroborat cu Anexa la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile
sanitare publice din sectorul sanitar.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud.
Director executiv,
Negruţ Liliana

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - casă şi teren intravilan monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba Iulia sub nr. cad/topo 95175
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba
Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia;
- adresa nr. 1469/29 noiembrie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26307/29 noiembrie 2019.
Analizând raportul nr. 26519/3 decembrie 2019, al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monument istoric.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba
asupra imobilului - casă şi teren intravilan, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, proprietar Buta Victor Ionuţ, înscris în CF nr. 91575 Alba
Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 669 mp., imobilul fiind situat în
situl urban de grupa A Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A-00091, conform
documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă
la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 237
Alba Iulia, 3 decembrie 2019

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ: Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26630/3 decembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra imobilului - casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba,
înscris în CF nr. 95175 Alba Iulia sub nr. cad/topo 95175
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului - casă şi teren intravilan - situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai
Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, proprietar Buta Victor Ionuţ, înscris în CF nr. 95175 Alba Iulia
sub nr. cad./topo 95175, în suprafaţă totală de 669 mp., imobilul fiind situat în situl urban de
grupa A Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A-00091.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 1469/29 noiembrie 2019, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 26307/29 noiembrie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică
solicitarea făcută de domnul Buta Victor Ionuţ, privind exercitarea dreptului de preemţiune
asupra imobilului - casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba Iulia sub nr.
cad/topo 95175.
Domnul Buta Victor Ionuţ, are calitatea de proprietar în cotă 1/1 părţi asupra imobilului,
monument istoric, situat în situl urban de grupa A Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A00091, acesta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv.
Prin adresa nr. 1469/29 noiembrie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba,
comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă
dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei
publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monumente istorice,
constituită prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba, cu privire la imobilul la
care s-a făcut trimitere anterior, a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin
Raportul nr. 26519/3 decembrie 2019.
III. Reglementări anterioare
Nu există hotărâri anterioare cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune pentru
imobilul care formează obiectul prezentului proiect de hotărâre.
-

IV. Baza legală
art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi
completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul

VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilul
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt
comunicat prin adresa nr. 1469/29 noiembrie 2019.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 237 din 3 decembrie 2019.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26631/3 decembrie 2019

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - casă şi teren intravilan monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba Iulia sub nr. cad/topo 95175
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinare”
estimate a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 237/3 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175 Alba
Iulia sub nr. cad/topo 95175 Alba Iulia;
- adresa nr. 1469/29 noiembrie 2019 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26307/29 noiembrie 2019.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 26691/3 decembrie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului casă şi teren intravilan - monument istoric, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr. 95175, nr. cad/topo 95175 Alba
Iulia
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
imobilului – casă şi teren intravilan - monument istoric, proprietar Buta Victor Ionuţ situat
administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în CF nr.
95175, nr. cad/topo 95175 Alba Iulia, în suprafaţă totală de 669 mp., aparţinând sitului urban de
grupa A Cetatea Alba Iulia, cod LMI 2015 AB-II-s-A-00091.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Consiliul Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Alba Iulia.
Conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea 422/2001 „paza, întreţinerea, conservarea,
consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice
revin, după caz, proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra acestora, în conformitate
cu prevederile prezentei legi”.
Prin adresa nr. 1469/29 noiembrie 2019, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, comunică
neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat mai sus și transferă dreptul de
preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument
istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 26519/3 decembrie 2019, anexat prezentului proiect de
hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului – casă şi teren intravilan - monument istoric,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 9C, judeţul Alba, înscris în
CF nr. 95175, nr. cad/topo 95175 Alba Iulia.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f din Ordonanţa de

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie
2019 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 407 şi art. 480 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă modificarea Statul de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/27 august 2019, își
încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba 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, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor,
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 238
Alba Iulia, 4 decembrie 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 238/4 decembrie 2019
STATUL DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Nr. crt.
1
2-3
4

Denumirea funcţiei

Număr posturi
1
2
1

Preşedinte
Vicepreşedinte
Administrator public
CABINETUL PREȘEDINTELUI
5-8
Consilier
4
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
9
Secretar general al judeţului
1
BIROUL RESURSE UMANE
10
Şef birou
1
11-14
Consilier, grad profesional superior
4
15
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
16
Șef birou
1
17-21
Auditor, grad profesional superior
5
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
22-23
2
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
24
Şef serviciu
1
25
Inspector de specialitate gradul I A
1
26
Inspector de specialitate gradul I
1
27
Referent IA
1
28-30
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sâncrai)
1
31
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
10
32-41
42
Muncitor calificat I
1
43
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
44
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
45
Şef serviciu
1
46-50
Consilier juridic, grad profesional superior
5
51
Consilier juridic, grad profesional principal
1
52
Consilier juridic, grad profesional debutant
1
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
53-57
Consilier, grad profesional superior
5
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ, MONITORUL OFICIAL
58
1
Consilier, grad profesional superior
59
1
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
60-61
2
Consilier, grad profesional superior
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
62-63
2
Consilier, grad profesional superior

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
64
Director executiv
1
65
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
66-71
Consilier, grad profesional superior
6
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
72
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
73
Inspector, grad profesional superior
1
74-75
Consilier, grad profesional superior
2
Programe şi guvernanţa corporativă
76-78
Consilier, grad profesional superior
3
79
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
80
Şef serviciu
1
81-86
Consilier, grad profesional superior
6
87
Consilier, grad profesional principal
1
SERVICIUL BUGET VENITURI
88
Şef serviciu
1
Buget
89-91
Consilier, grad profesional superior
3
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
92-94
Consilier, grad profesional superior
3
95
Consilier juridic, grad profesional principal
1
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
96
Şef serviciu
1
97-101
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
5
102
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
1
103
Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent
1
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
104
Director executiv
1
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
105
Şef serviciu
1
Administrare drumuri judeţene
106-110
Consilier, grad profesional superior
5
111
Consilier, grad profesional principal
1
112-113
Consilier, grad profesional asistent
2
114
Referent IA
1
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
115-116
Consilier, grad profesional superior
2
117-118
Referent IA
2
Întreţinere drumuri judeţene
119
Inspector de specialitate debutant
1
120-123
Muncitor calificat I
4
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, INFORMATICĂ
124
Şef serviciu
1
125-131
Consilier, grad profesional superior
7
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale
132-133
Consilier, grad profesional superior
2

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
134
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
135-138
Consilier, grad profesional superior
4
139
Consilier, grad profesional asistent
1
140
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
141-143
Consilier, grad profesional superior
3
144-145
Consilier, grad profesional asistent
2
146
Inspector de specialitate gradul I
1
Gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural
147-148
Consilier, grad profesional superior
2
149
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
150
Şef serviciu
1
Investiţii
151-153
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
154-155
Consilier, grad profesional superior
2
156
Inspector, grad profesional superior
1
157
Consilier, grad profesional principal
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
158
Şef birou
1
159-161
Consilier, grad profesional superior
3
162
Consilier, grad profesional superior (Câmpeni)
1
163
Inspector de specialitate debutant
1
BIROUL TURISM
164
Şef birou
1
165
Consilier, grad profesional superior
1
166
Inspector, grad profesional superior
1
167
Consilier, grad profesional asistent
1
168
Inspector, grad profesional asistent
1
169
Inspector de specialitate gradul IA
1
SERVICIUL MEDIU
170
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier,
grad profesional principal
171
1
Consilier,
grad
profesional
asistent
172
1
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier, grad profesional superior
173-175
3
Consilier, grad profesional asistent
176
1
Consilier, grad profesional debutant
177
1
Arii protejate
Inspector de specialitate gradul IA
178
1
Inspector de specialitate gradul I
179
1
Inspector de specialitate gradul II
180
1
TOTAL
180
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ

1-3
4

Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

3
1
4
184
Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26800/4 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Statului de funcţii al aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul transformării unei funcţii publice ca urmare
a promovării în clasă a unui funcţionar public şi transformării unor funcţii publice/post de natură
contractuală, vacante pentru o mai mare adresabilitate în momentul scoaterii la concurs.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183 din 27 august 2019 a fost aprobat
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 28 februarie 2019 privind aprobarea
reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183 din 27 august 2019 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și art. 173 alin. 2 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 407 şi art. 480 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a

bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările şi completările
ulterioare
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 238 din 4 decembrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26803/4 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 238/4 decembrie 2019 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr. 26817/4 decembrie 2019
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții
al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin Proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul ___ din ___ decembrie 2019 s-au
propus modificări la Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba,
astfel:
I. Transformarea funcției publice de execuţie de referent de specialitate, clasa II, gradul
profesional superior de la Compartimentul administrare drumuri judeţene - Serviciul programe,
lucrări, întreținere drumuri din cadrul Direcţiei gestionarea patrimoniului în funcția publică de
execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a susținerii şi promovării
examenului de promovare în clasă, a unui funcţionar public din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Alba (ID 496612).
În conformitate cu prevederile art. 480 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „Promovarea în
clasă în condiţiile prevăzute la alin. (2) se face prin examen, care se organizează de către
autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin
transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării examenului într-o
funcţie publică de execuţie dintr-o clasă superioară, de grad profesional asistent.”
II. Transformarea unor posturi vacante, urmare a propunerilor formulate de către
conducătorii/persoanele care coordonează activitatea compartimentelor din care fac parte aceste
posturi, înregistrate cu nr. 26768/04.12.2019 şi nr. 26769/04.12.2019:
 Transformarea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad
profesional principal de la Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism (ID 537112) în consilier, clasa I, grad profesional superior.
 Transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad
profesional superior de la Compartimentul autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS din
cadrul Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism (ID 540155) în consilier, clasa I, grad
profesional asistent.
 Transformarea postului de natură contractuală vacant de inspector de specialitate
gradul I de la Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare în inspector de
specialitate debutant.
În conformitate cu prevederile art. 407 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ”Funcţiile
publice se stabilesc pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare
autoritate şi instituţie publică, prin act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin
hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.”
Luând în considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 21144 din 2 decembrie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 26468 din 2 decembrie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal.
- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din
unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea centrelor de sănătate mintală.
- Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1718/2004 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de dializa publice şi private, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 25 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 92/12 aprilie 2019, după cum urmează:
„(2) Se aprobă un număr de 1465 posturi pe anul 2019 pentru Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia.”

Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196 din 26 septembrie 2019 și
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 221 din 24 octombrie 2019 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al 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 administraţie publică şi Biroului
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 239
Alba Iulia, 4 decembrie 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26808/4 decembrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
I. Expunere de motive
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 21144 din 2 decembrie 2019
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 26468 din 2 decembrie 2019 a
solicitat modificarea statului de funcții în sensul transformării unor posturi ca urmare a obținerii
gradului de specialist de către titularii unor posturi de medici, a modificării anului de rezidenţiat
pentru medici rezidenţi, precum şi ca urmare a promovării examenului de grad principal a unor
asistenţii medicali. Totodată s-a solicitat aprobarea transformării unor posturi vacante, din cadrul
structurilor medicale şi funcţionale într-un grad profesional inferior, pentru o mai mare
adresabilitate în momentul scoaterii la concurs, înființarea de noi posturi în structurile deficitare,
precum și desființarea unor posturi.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, președintele consiliului județean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196 din 26 septembrie 2019 a fost aprobată
Organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 221 din 24 octombrie 2019 a fost aprobat Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 196 din 26 septembrie 2019 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 221 din 24 octombrie 2019 privind aprobarea
modificării Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea

Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal.
- Ordinul M.S. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile
sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ordinul M.S. nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de
sănătate mintală.
- Ordinul M.S. nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de dializa publice şi private, cu modificările şi completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 239 din 4 decembrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26809/4 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei Liliana NEGRUŢ - director executiv
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 2329/4 decembrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 21144 din 2 decembrie 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 26468 din 2 decembrie 2019 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Biroul resurse umane
Nr. 26835/5 decembrie 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 21144 din 2 decembrie 2019 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a
solicitat
modificarea
organigramei
şi
a
statului
de
funcţii,
prin
înființarea/desființarea/transformarea unor posturi, după cu urmează:
I. Transformări de posturi ca urmare a obținerii de către titulari posturilor a unui
grad superior
Secţia medicină internă – Compartiment pneumologie - Transformare un post de
asistent medical PL în post de asistent medical principal PL;
Secţia gastroenterologie - Transformare un post de asistent medical PL în post de
asistent medical principal PL;
Compartiment Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice - Transformare un post de
asistent medical PL în post de asistent medical principal PL;
Secţia chirurgie generală – Compartiment chirurgie vasculară - Transformare un post
de asistent medical PL în post de asistent medical principal PL;
Secţia Obstetrică ginecologie - Transformare un post de asistent medical PL în post de
asistent medical principal PL;
Secţia Neonatologie - Transformare un post de asistent medical PL în post de asistent
medical principal PL;
Secţia Neonatologie – Compartiment prematuri - Transformare un post de medic
rezident anul IV în specialitatea neonatologie în post de medic rezident anul V în specialitatea
neonatologie; Transformare un post de medic rezident anul II în specialitatea neonatologie în
post de medic rezident anul III în specialitatea neonatologie;
Secţia A.T.I. - Transformare un post de asistent medical S în post de asistent medical
principal S; Transformare un post de asistent medical PL în post de asistent medical principal
PL;

Secţia Boli infecţioase - Transformare un post de medic rezident anul IV în specialitatea
boli infecţioase în post de medic specialist în specialitatea boli infecţioase; Transformare trei
posturi de asistent medical PL în trei posturi de asistent medical principal PL;
Compartiment Psihiatrie cronici Baia de Arieş - Transformare un post de medic
rezident anul II în specialitatea psihiatrie în post de medic rezident anul III în specialitatea
psihiatrie;
Unitatea de primiri urgențe - Transformare un post de medic rezident anul V în
specialitatea medicină de urgenţă în post de medic specialist în specialitatea medicină de urgenţă;
Transformare două posturi de asistent medical PL în două posturi de asistent medical principal
PL;
Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinetele:
- Dermato-veneralogie - Transformare un post de asistent medical PL în post de asistent
medical principal PL;
- Ortopedie şi traumatologie - Transformare un post de asistent medical PL în post de
asistent medical principal PL;
Bloc operator - Transformare un post de asistent medical PL în post de asistent medical
principal PL;
CSM Copii - Transformare un post de medic rezident anul II în specialitatea psihiatrie
pediatrică în post de medic rezident anul III în specialitatea psihiatrie pediatrică;
Potrivit art. 4 alin. 1 pct. 26, pct. 27 şi pct. 29 din H.G. nr. 144/2010 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, acesta „coordonează programele de specializare prin
rezidenţiat, în specialităţile prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare
şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi
sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;”, „asigură coordonarea la nivel naţional a
pregătirii teoretice şi practice de rezidenţiat şi în a doua specialitate a medicilor, medicilor
dentişti şi farmaciştilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activităţii rezidenţilor;”
şi
„asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare profesională
a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, chimiştilor, asistenţilor
medicali şi moaşelor;”
Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a
pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale,
medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi
completările ulterioare, în care sunt stabilite specialităţile medicale şi anii de pregătire în
rezidenţiat pentru fiecare specialitate în parte.
Organizarea examenului de grad principal pentru asistenţii medicali se face în baza
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi
medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată
prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1137/2018, coroborat cu Anexa la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi
promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile
sanitare publice din sectorul sanitar.
II. Înființări/desființări/transformări de posturi vacante
Secţia cardiologie – Înfiinţarea unui post vacant de registrator medical; Desfiinţarea unui
post vacant de îngrijitoare;
Secţia cardiologie – Compartiment terapie intensivă coronarieni - Desfiinţarea unui
post vacant de registrator medical; Înfiinţarea unui post vacant de îngrijitoare;
Secţia Obstetrică ginecologie - Transformarea postului vacant de asistent medical PL în
asistent medical debutant PL;
Secţia pediatrie - Transformarea postului vacant de asistent medical principal PL în
asistent medical debutant PL;
Compartiment Recuperare neurologică – Transformare a două posturi vacante de
infirmieră în două posturi de infirmieră debutant;
Unitatea de primiri urgențe - Transformare un post vacant de medic rezident anul V în
specialitatea medicină de urgenţă în post de medic specialist în specialitatea medicină de urgenţă;

Desfiinţarea unui post vacant de medic specialist în specialitatea medicină de familie cu
competenţă în UPU; Înfiinţarea unui post vacant de medic specialist în specialitatea medicină de
urgenţă;
Bloc operator - Transformarea postului vacant de infirmieră în infirmieră debutant;
Cabinet medicina muncii – Desfiinţare a două jumătăţi de posturi vacante de asistent
medical principal PL; Înfiinţarea unui post vacant de asistent medical principal;
Serviciul tehnic administrativ şi PSM - Desfiinţarea unui post vacant de inspector de
specialitate debutant; Înfiinţarea unui post vacant de arhivar debutant;
III. Înființări de posturi vacante în structurile deficitare
Secţia ATI – Înfiinţare a trei posturi de medic specialist în specialitatea anestezie şi
terapie intensivă; Înfiinţare a patru posturi de infirmier debutant;
Staţia de hemodializă - Înfiinţare a doua posturi de infirmier debutant;
CSM Copii – Înfiinţarea unui post vacant de asistent medical debutant PL; Înfiinţarea
unui post vacant de registrator medical debutant;
Serviciul achiziţii publice, aprovizionare şi transport – conducători auto - Înfiinţarea
unui post vacant de muncitor calificat II (conducător auto);
Serviciul tehnic administrativ şi PSM – Muncitori indirect productivi - Înfiinţarea
unui post vacant de muncitor calificat IV (fochist);
Bloc alimentar - Înfiinţarea unui post vacant de muncitor calificat IV (bucătar);
Înfiinţarea unui post vacant de muncitor necalificat I.
Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224 din 16 septembrie 2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între
limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal
aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.”
Numărul de posturi pe anul 2019 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a fost
aprobat prin art. 25 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92 din 12 aprilie 2019
privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, a
bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019. Spitalul Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia a propus creşterea numărului de posturi de la 1450 la 1465 de posturi.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

Director executiv,
Negruţ Liliana

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia
Întocmit,
Bălţat Ramona

ANEXA nr. 1 la Proiectul de Hotărârea

al Consiliului Judeţean Alba

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA

nr.

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

/ decembrie 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
MANAGER
DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

DIRECTOR FIN. CONTABIL

A. STRUCTURI MEDICALE
AMBULATORIUL INTEGRAT AL
SPITALULUI

SECŢII SI COMPARTIMENTE

Sectia medicina interne

46

Sectia gastroenterologie

29

Comp. reumatologie

Cabinet med. internă

1

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Bloc operator

61

Sterilizare

12

Comp. pneumologie

Cab. cardiologie

2

Farmacie spital

20

Comp. endocrinologie

Cab. Gastoenterologie

1

Laborator analize medicale

34

UTS

1

Comp. nefrologie

19

Cab. Reumatologie

1

Sectia cardiologie

56

Comp. terapie intensiva

Cab. Nefrologie

1

Sectia oncologie medicala

56

Comp. ingrijiri paliative

Cab. Endocrinologie

1

Comp.hematologie

7

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

15

Laborator bacteriologie

Serv.finan.-contab.

9

L. biochimie

Laborator radiologie si imagistica medicala

28

Conducatorii auto

medicala-computer tomograf- spital si

Cab. Pediatrie

1

L. explorari functionale

Cab. Chirurgie generala

2

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

4

L.endoscopie bronsica

3

Serviciul judetean de medicina legala

14

Comp. citologie

60

Magazie

Comp. rel. cu publicul și consiliere

Serviciul resurse umane

10

Comp. chirurgie plastica microchirurgie
reconstrutiva

Cab.chir.plastică şi microchir.
reconstructivă

1

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Neurochirurgie

1

1

Muncitorii indirect productivi

Serv. tehnic administrativ si PSM

36

Centrala telefonica

Serviciul de anatomie patologica

13

Comp. histopatologie

Muncitorii spatii verzi

18

Cab. Neurologie

1

Cab. planificare familiala

3

Comp. prosectura

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Sectia obstetica ginecologie

58

Cab. Dermato-venerologice

1

Cab. medicina muncii

5

Cab. Psihiatrie

1

Comp. terapie intensiva

Cab. Urologie

1

Cab. oncologie medicala

4

Comp. prematuri

Cab. Ortopedie-traumatologie

3

Cab. boli infectioase

1

Cab. Chirurgie maxilo faciala

1

Cab. Oftalmologie

1

37

Sectia pediatrie

40

Cab. ORL

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec

1

Sectia ortopedie si traumatologie

40

Cab. Obs.Ginecologie

1

. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diab

1

Comp. oftalmologie

14

Cab. Psihiatrie

2

CSM adulti cu stationare de zi

8

Cab. Neuropsihiatrie

1

Comp. terapie acuta

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

CSM copii

15

23

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Cab. Recuperare fizica si balneolo.

2

Comp. recup., med.fiz. şi balneo (baza de trat.)

1

Sectia ATI

88

Comp. cronici

Sala de gimnastica

1

Comp. Ergoterapie

1

Sectia neurologie

69

Comp. terapie acuta

Cab. Medicina sportiva

2

Dispensar TBC

16

Sectia boli infectioase

42

Comp. HIV/SIDA

9

Comp. dermato-venerice

12

Cab. Geriatrie si gerontologie

2

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Cab. Alergo. şi imunitate clinica

2

Managementul calitatii serviciilor medicale

Cab pneumologie

1

Cab. Hematologie

1

Punct recoltare

1

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

11

Sectia psihiatrie acuti

50

Fisier dispensar policlinica

4

Comp. de internari- informatii

3

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18

Ingrijitoare curatenie

4

Dietetică

2

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

22

Cab. Chirurgie vasculară

1

Comp. religios

1

Comp. recuperare neurologica

24

Garderobă

3

Unitatea de primire urgente

158

Spălătorie

11

Spitalizare de zi

2

Statie hemodializa

12

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Cabinet med. dentara de urgenta

Cabinet pediatrie
Cabinet obst.ginecologie

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

6

Comp. juridic

2

Comp. audit

2

Bloc alimentar

17

Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale

2

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1.465
4

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

1359

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

102

Spitalizare de zi
Cabinet med.interna

9

Serv. informatica și statistică med

1

Sectia ORL

Centrul de sanatate multifuncţ. Ocna Mureş

18

Laborator hematologie

Comp. urologie

Sectia neonatologie

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

oserologie, contagioase si planificare

gistica medicala-RMN- spital si ambul

Comp. neurochirurgie
Sectia chirurgie generala

B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărârea
al Consiliului Judeţean Alba
nr.
/ decembrie 2019

STAT DE FUNCȚII

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

1
2
3
4

DENUMIRE
FUNCȚIE/GRAD
MANAGER GRADUL II
DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FIN. CONTABIL
GRADUL II
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

NIVEL STUDII
S
S

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

SPECIALITATE

S
COMITET DIRECTOR
S
COMITET DIRECTOR
A. STRUCTURI MEDICALE

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE
5
11
12
13
17
27
29
30
35
38
39
40
41
42
43
46
47
49
50
51
54
56
57
58
68
71
72
77
79

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

NR
POSTURI
1
1
1
1

32 PATURI

MEDICINĂ INTERNĂ
1
MEDICINĂ INTERNĂ
6
MEDICINĂ INTERNĂ
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
4
PRINCIPAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
10
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
3
34
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
6
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
2
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA GASTROENTEROLOGIE
25 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
3
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
2
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
10
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
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Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SSD
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

80
81
82

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

83

ASISTENT MED. PRINCIPAL

84

ASISTENT MEDICAL

87

ASISTENT MED. PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

88

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

91

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

93

INFIRMIERĂ

94

INFIRMIERĂ DEBUTANT

98

INGRIJITOARE

99
101
106

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

108

PROFESOR CFM PRINCIPAL

109

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

90

122
124
125
126
127
128
132
134
138
140
141
142
149
150
151
153
154

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S

NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

29
13 PATURI
1
1
1
1
1
3
1
2
1

INFIRMIERA

2

INFIRMIERA

1

INGRIJITOARE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE

4
19
40 PATURI
1
2
5

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

2
1
13
2
1
1

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
40
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
7
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
16
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
29 PATURI

155
158
159

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

160

ASISTENT MEDICAL ȘEF

S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1
3
1
1

162
163
176
179
181
183
189
190
194

195
196
197
198
201
205
210
211
214
215
217

218
219
220
221
225
226
227
229
230
232
233
240
241
242
243

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S
PL

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

PL

MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT ANUL IV

S
S

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASIST MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

2
1
13
3

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
2
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
INFIRMIERĂ
6
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
1
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
40
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
ONCOLOGIE MEDICALĂ
CU COMPARTIMENT
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICISANITAR PALEAȚIE
1
ALT PERSONAL
PSIHOLOG PRACTICANT
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
S
ASISTENT SOCIAL
1
PRINCIPAL
SUPERIOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
5
16
Nr. total posturi
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
DEBUTANT
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
7
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
METABOLICE
1
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
METABOLICE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
15
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
40 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
7
CHIRURGIE
MEDICI
MEDICI

PEDIATRICĂ
CHIRURGIE TORACICĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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1
1
1

246
247
261
263
264
271
272
276
278
279
281
282
283
286
287

288
289
290

291
292
293
295
296
301
303
304
305
308
310

311
317
319
320
322
323

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE
8 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
BRANCARDIER
G
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
7 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ 5 PATURI
CHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
VASCULARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT UROLOGIE
20 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
62 PATURI
OBSTETRICĂ
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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3
1
14
2
1
7
1
4
44
2
1
2
1
1
3
1
11

1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
5
2
1
1
3
2
18
1
6
2
1
2
1

340
341
346

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

350

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

351

REGISTRATOR MEDICAL

359

INFIRMIERĂ

360

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

368

ÎNGRIJITOARE

369
371

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

349

374
375
376
377
378
380
381
382
383
384
390
392
396
398
399
400
404
405
406
410
413
414
416
425
427
428
429
430

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

OBSTETRICĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE
15 PATURI
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
PL

PL
PL
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

17
1
5
3
1
1
8
1
8
58
1
2
3
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
13
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
6
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
15
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI
10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
2
MEDIC REZIDENT ANUL V
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC REZIDENT ANUL III
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
4
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
9
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE
38 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PEDIATRIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
4
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
3
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
2
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
9
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
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437

INFIRMIERĂ

439

ÎNGRIJITOARE

440
444

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

445

INFIRMIERA

446

MEDIC ȘEF SECȚIE

450

MEDIC PRIMAR

453

MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

454
455
467
469

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
S
MEDICI
PEDIATRIE

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

470
471
474

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL
GIPSAR PRINCIPAL
GIPSAR MEDICAL

478

INFIRMIERĂ

479

INFIRMIERĂ DEBUTANT

481

BRANCARDIER

485

ÎNGRIJITOARE

486
488

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR

489

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

492
493

495

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

496

INFIRMIERĂ DEBUTANT

499

ÎNGRIJITOARE

500
503
504

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN IV

505
510

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

511

ASISTENT MEDICAL

512

REGISTRATOR MEDICAL

516

INFIRMIERĂ

517

INFIRMIERĂ DEBUTANT

494

M

PL

7

5 PATURI

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL AUXILIAR
M
INFIRMIERA
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
35 PATURI
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ORTOPEDIE ȘI
S
SUPERIOR
TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
15 PATURI
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL
20 PATURI
S
MEDICI
ORL
S
MEDICI
ORL
S
MEDICI
ORL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
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2
34
1
4
1
6
1
4
3
1
1
12
2
1
1
3
4
1
2
4
40
1
2
1
3
1
1
1
1
3
14
1
3
1
1
5
1
1
4
1

519

520
521
522
523
531
535
536
537
545
588
589
590
591
600
606
610
611
617
618
619
620
641
644
645
646
647
662
663
666
673
674
676
677
679
680
683

PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ 5 PATURI
CHIRURGIE MAXILOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA ATI
28 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
ATI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ATI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ATI
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
DEBUTANT
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
STATISCIAN MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE
63 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
NEUROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
DEBUTANT
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MASEUR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE
42 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ÎNGRIJITOARE
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2
20
1
1
1
3
1
8
4
1
1
8
43
1
1
1
9
6
4
88
1
6
1
1
1
21
3
1
1
1
15
1
3
7
63
1
2
3
1
2
3
1
3

686

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

687

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

688
698
700
702
703
707
708
713
714
716
718
720
721

722
724
725
729
730
731
732
733
734
740
742
743
748
761
762
763
764
777
779
783

M

BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SPĂLĂTOREASĂ
G
SPĂLĂTOREASĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA
4 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE
8 PATURI
DERMATOMEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
DERMATOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT COORDONATOR
S
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA PSIHIATRIE ACUȚI
50 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
INSTRUCTOR
INSTRUCTOR ERGOTERAP
M
PERSONAL SANITAR MEDIU ERGOTERAP
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO
25 PATURI
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3
1
1
10
2
2
1
4
1
5
34
1
2
2
2
1
8
1
2
1
4
1
1
1
1
12
1
6
2
1
5
13
1
1
1
13
2
4
50

784

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

786

MEDIC PRIMAR

S

787

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

788

S

798

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

801

INFIRMIERĂ

803

ÎNGRIJITOARE

790
796
797

MEDICI

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

2

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

1
1
2
6
1
1
3
2
20

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
7 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
804
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
1
BALNEO
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
805
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
2
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
BALNEO
806
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
1
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO
807
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
1
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
SUPERIOR
808
S
KINETOTERAPEUT
1
ALT PERSONAL SANITAR
809
PROFESOR CFM
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
811
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
812
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
818
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
819
MASEUR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
820
MASEUR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
PERSONAL AUXILIAR
823
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
3
PERSONAL AUXILIAR
826
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
3
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
829
ÎNGRIJITOARE
G
ÎNGRIJITOARE
3
24
Nr. total posturi
COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)
22 PATURI
830
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
0,5
830
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
0,5
831
MEDIC REZIDENT AN III
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
837
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
ASISTENT MEDICAL
838
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
843
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
844
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
845
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
PERSONAL AUXILIAR
846
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
1
847
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
MUNCITOR BUCĂTAR
1
18
Nr. total posturi
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848
849
852
853

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

4 APARATE
NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
S
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
INFIRMIERĂ
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE
MEDICINĂ DE 5 PATURI
S

STAȚIE HEMODIALIZĂ
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

854

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

855

INFIRMIERĂ

857

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

859

ÎNGRIJITOARE

860

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

869
871

MEDIC PRIMAR
MEDIC PRIMAR

S
S

MEDICI
MEDICI

872
884
884
887

MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S
S
S

MEDICI

S

MEDICI

895

MEDIC

S

896

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

916
945
951
964
965
965
966
970
972
987
999
1002
1012
1016

1
2
2
12

6

S

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
CU COMPETENŢĂ ÎN
TOMOGRAFIE
COMPUTERIZATĂ
MEDICINĂ DE

MEDIC

S

1

1
11,5
0,5
3

MEDIC SPECIALIST

909

3

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI

894

S

1

URGENȚĂ
MEDICINĂ DE
URGENȚĂ
PEDIATRIE
MEDICINĂ DE FAMILIE
CU COMPETENțĂ ÎN
UPU
MEDICINĂ
DE
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
PEDIATRIE

893

901

1
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9
2

URGENȚĂ
GENERALIST CU
COMPETENȚĂ ÎN UPU
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

5

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
S
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ANALIST PROGRAM
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
INGINER DE SISTEM
SECRETAR DACTILOGRAF I
SECRETAR
A
M
PERSONAL SANITAR MEDIU DACTILOGRAF
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
G
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ
MEDIC DENTIST
S
MEDICI
STOMATOLOG
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

1

1
1

8

7
29
6
13
0,5
0,5
1
4
2
15
12
3
10
153
4

1017

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1019

REGISTRATOR MEDICAL

1020

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1022

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1023

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1024

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1025

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1026

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1027

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SPITALIZARE DE ZI
25 PATURI
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET REUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ENDOCRINOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PRINCIPAL
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DERMATO - VENEROLOGICE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
GIPSAR MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET NEUROPSIHIATRIE
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1
5
2
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056

1057
1058
1059
1060
1061
1065
1066

1067
1074
1076
1077

1078
1092
1096
1099
1102
1114
1118

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
SALA DE GIMNASTICĂ
PROFESOR PRINCIPAL CFM
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ SPORTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
GERIATRIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GERONTOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
ALERGOLOGIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMUNITATE CLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PNEUMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
DEBUTANT
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE
BLOC OPERATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
TEHNICIAN SUPERIOR DE
TEHNICIAN SUPERIOR
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE,
DE IMAGISTICĂ,
RADIOTERAPIE ŞI
RADIOLOGIE,
RADIODIAGNOSTIC
ALT PERSONAL SANITAR RADIOTERAPIE ŞI
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
RADIODIAGNOSTIC
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
OBSTETICĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
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1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
1
47

1
7
2
1

1
14
4
3
3
12
4

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
UTS
S
MEDICI
Nr. total posturi
STERILIZARE

1119

BRANCARDIER

1127

ÎNGRIJITOARE

1128

MEDIC PRIMAR

1129

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1138

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1139

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1140

ÎNGRIJITOARE

1141

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1143

FARMACIST PRIMAR

1144

FARMACIST SPECIALIST

1145

FARMACIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REFERENT IA

1156
1158
1159

G

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
FARMACIE SPITAL
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
S

PL

BRANCARDIER

1

ÎNGRIJITOARE

8
61

MEDIC

1
1

ÎNGRIJITOARE

1
12

FARMACIE

1

FARMACIE

2

FARMACIE

1

FARMACIE

1

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE

11

1183

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE
MEDIC ȘEF LABORATOR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR

1184

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1160
1161
1162
1163
1165
1166
1168
1169
1174
1175

1176
1177
1178
1179

1180

PL
M

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
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2
1
1
20
1
1
1
2
1
6
2
1
5
1
9
1
1
1
1
4
1
3
1

1186

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1187

MEDIC PRIMAR

1188

1193

CHIMIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1194

ÎNGRIJITOARE

1191
1192

PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
LABORATOR
SUPERIOR
PL
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

2
7
1
1
3
1
1
1
8

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1195

MEDIC ȘEF LABORATOR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1197

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1199

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1200

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1206

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

1207

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

6

PL

1208

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1209

STATISTICIAN MEDICAL

M

1213

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

2

1214

MEDIC REZIDENT ANUL IV

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1219

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

5

PL

1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
1
REGISTRATOR
1210 REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
1211 ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
17
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1
ASISTENT MEDICAL
1221
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
10
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
1220

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1222

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1222

ASISTENT MEDICAL

1223

1225

PL

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

RADIOLOGIE ȘI
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. total posturi
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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0,5
0,5
1
1
1
2

1226

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1227

INFIRMIERĂ DEBUTANT

1228
1229

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1230

ASISTENT MEDICAL

1231
1233
1234
1235
1236
1240
1241
1242
1243
1244

1245
1246
1247

1248
1249
1250
1251

1252
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1262

MEDIC ȘEF SERVICIU
MEDICINA LEGALĂ
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
FARMACIST PRIMAR
MEDICINA LEGALĂ
CHIMIST PRNCIPAL
MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL MEDICINA
LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT MEDICINA
LEGALĂ
REGISTRATOR MEDICAL

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
G
INFIRMIERĂ
SANITAR
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
PL

S
S
S
S
S
PL

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
FARMACIST MEDICINA
LEGALĂ
CHIMIST MEDICINA
LEGALĂ

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
BIOLOG PRINCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
SUPERIOR
BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ASISTENT MEDICAL
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE
ANATOMIE
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA
MEDIC ȘEF SERVICIU
ANATOMIE
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
MEDIC PRIMAR ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
REGISTRATOR MEDICAL
ANATOMIE
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ANATOMIE
AUTOPSIER DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICA
Nr. total posturi
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
MEDIC ȘEF SERVICIU
S
MEDICI
EPIDEMIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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1
1
4
1
1
1
3
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
14
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
6
1
1
1
2

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

1263

AGENT D.D.D.

G

1264

AGENT D.D.D. DEBUTANT

G

1267

ÎNGRIJITOARE

G

1268

MUNCITOR NECALIFICAT I

1
11

1269

PL

1

1271

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

G
MUNCITORI
Nr. total posturi
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
COMPETENŢĂ
PLANIFICARE
S
MEDICI
MEDICALĂ

1273

MEDIC PRIMAR

1274

PSIHOLOG PRACTICANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1270

1276

1278
1279
1279
1280

1281

1282

1283

1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292

1293
1295
1296

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

AGENT D.D.D.

1

AGENT D.D.D.

1

ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
NECALIFICAT

3

PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET MEDICINA MUNCII
S
MEDICI
MEDICINA MUNCII
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
S
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI - 35 LOCURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN III
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT SOCIAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRICA
NEUROLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRICĂ
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1

1
3
2
1
2
5
2
0,5
0,5
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1

1297

MEDIC REZIDENT AN IV

S

S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

1298

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1299

PSIHOLOG SPECIALIST
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

PERSONAL SANITAR MEDIU

1310
1311
1313

MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

1314

BIOLOG PRINCIPAL

S

1315

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1300
1302
1303
1304
1305
1306
1307

1308

1309

1321
1322
1323
1324
1325

1326
1327
1328
1329
1330
1331

1332
1333
1334

1

PSIHOLOG

1

PSIHOLOG

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL
REGISTRATOR
MEDICAL

1
2
1
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
15
Nr. total posturi
COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
1
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
1
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
DISPENSAR TBC

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

PSIHIATRIE
PEDIATRICA

PL

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE

1
1
2

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
SPITALIZARE DE ZI
20 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
PEDIATRIE
OBSTETRICA
GINECOLOGIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
PL
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1
6
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1

1
1
1
9

1347

ALT PERSONAL CU STUDII JURIST/ECONOMIST/ING
S
SUPERIOARE
INER/SOCIOLOG
MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
MEDIC
S
MEDICI
MEDICINĂ GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
S
PRINCIPAL
SUPERIOR
GENERALIST
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
GRADUL I
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
S
CONSILIER JURIDIC
GRADUL II
SUPERIOARE
ŞTIINŢE
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR ECONOMICE/JURIDICE/
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
SOCIALE
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
S
ECONOMIST
SPECIALITATE GRADUL IA
SUPERIOR
ŞTIINŢE
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR ECONOMICE/JURIDICE/
SPECIALITATE GRADUL I
S
SUPERIOR
SOCIALE
REFERENT I A
M
PERSONAL MEDIU
REFERENT
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
DIETETICA
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1348

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1349

PREOT I

1352

GARDEROBIER

1335
1336
1337
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343

1345
1346

ȘEF SERVICIU

1353

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1363

SPĂLĂTOREASĂ

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RELIGIOS
ALT PERSONAL CU STUDII
S
SUPERIOARE
PREOT
Nr. total posturi
GARDEROBĂ
G
PERSONAL AUXILIAR
GARDEROBIER
Nr. total posturi
SPĂLĂTORIE
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
9
2
1
3
1
1
2
1
1
3
3

SPĂLĂTOREASĂ

1

SPĂLĂTOREASĂ

10
11

B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
1364
1369
1370
1371
1372

1373
1374
1375
1376
1378
1379
1384

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
REFERENT IA
REFERENT CASIER IA

S
S

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
TESA
ECONOMIST
TESA

ECONOMIST

S
TESA
ECONOMIST
M
TESA
CONTABIL
M
TESA
CASIER
Nr. total posturi
SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
ANALIST
S
TESA
PROGRAMATOR

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S

TESA

S

TESA

INGINER DE SISTEM

ANALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT
S
TESA
INGINER/ECONOMIST

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

S

TESA
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ECONOMIST

1
5
1
1
1
9
1
1
1
1
2
6
1
5

1386

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

1387
1388
1390

ȘEF DEPOZIT I
MAGAZIONER
MANIPULANT BUNURI

1391
1395
1396
1397
1402
1404
1405
1406

1407
1408
1409
1410
1411
1412

1413
1419
1422
1424
1431
1432
1433
1434
1435
1437
1441
1442
1443
1444

1445
1446
1448
1457
1460
1464
1465

S

Nr. total posturi

TESA

ECONOMIST/INGINER/J
URIST

MAGAZIE
M
TESA
ȘEF DEPOZIT I
M
TESA
MAGAZIONER
M
MUNCITORI
MANIPULANT BUNURI
Nr. total posturi
CONDUCĂTORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT III
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
Nr. total posturi
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL
ȘEF SERVICIU
S
TESA
ECONOMIST
RESURSE UMANE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
RELAȚII CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
S
TESA
ECONOMIST/SOCIOLOG
SOCIOLOG
S
TESA
SOCIOLOG
Nr. total posturi
SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/ING
ȘEF SERVICIU
S
TESA
INER
TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
INGINER
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
S
TESA
INGINER
ARHIVAR IA
M
TESA
ARHIVAR
ARHIVAR DEBUTANT
M
TESA
ARHIVAR
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I

M
G
G
G
G
G
G
G

MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
ELECTRICIAN
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
MECANIC
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
ZUGRAV
MUNCITORI
TÂMPLAR
CENTRALA TELEFONICĂ
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
TELEFONISTĂ
MUNCITOR SPAȚII VERZI
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
LIFTIERA
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
LIFTIERA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
CROITOR
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
CROITOR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA
S
TESA
JURIST
CONSILIER JURIDIC
GRADUL I
S
TESA
JURIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT AUDIT
AUDITOR GRADUL IA
S
TESA
AUDITOR
Nr. total posturi
BLOCUL ALIMENTAR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR NECALIFICAT I
g
MUNCITORI
NECALIFICAT
Nr. total posturi
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2
8
1
1
2
4
1
4
1
6
1
5
2
1
1
10
1
1
1
1
1
1

1
6
3
2
7
1
1
1
1
2
4
1
36
1
1
2
1
1
2
2
2
9
3
4
1
17

TOTAL POSTURI UNITATE
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU
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1465

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea
lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul
Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la
obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii șiSala Unirii Alba Iulia SALA UNIRII”;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați
și a cotei de cofinanțare la obiectivul
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA
UNIRII”;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 49 din 28 februarie 2019 cu privire la
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați
și a cotei de cofinanțare la obiectivul
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA
UNIRII”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a
cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii
șiSala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”, conform anexei care - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Se aprobă cota de cofinanțare din bugetul local al Judeţului Alba, prin Consiliul
Județean Alba, în valoare de 131.460,93 lei (inclusiv TVA).
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba 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; Președintelui Consiliului Județean Alba,

Direcției juridică și administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete şi Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 241
Alba Iulia, 5 decembrie 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii,
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judetean Alba nr. 241 din 5 decembrie 2019

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI

1. Denumirea obiectivului de investiţii: : „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul
Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia – SALA UNIRII”
2. Elaborator documentaţie: S.C. MEGAVOX PROIECT SRL Cluj-Napoca
3. Beneficiarul obiectivului: UAT – JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN
ALBA
4. Amplasamentul obiectivului: Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, strada Mihai
Viteazu, nr. 12
5. Indicatori tehnico - economici:
- valoarea totală a investiţiei este de 8.389.314,75lei, cu TVA inclus, din care:
- valoarea C+M este de 6.822.762,12 lei
- durata de execuţie a lucrărilor: 18 luni
- suprafaţa construită: 1.467 mp
- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp
- regim de înălțime: S+P+1+M
6. Finanţarea investiţiei:
- 8.257.853,82 lei
bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de
Dezvoltare Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)
- 131.460,93 lei
bugetul local al Judeţului Alba (cofinanțare a Consiliului Judeţean
Alba).

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 26897/5 decembrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la
finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare
Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul de investiții
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA
UNIRII”, având în vedere finalizarea lucrărilor de refuncţionalizare şi reabilitare executate la
Sala Unirii.
II. Descrierea situaţiei actuale
Clădirea Sălii Unirii este situată administrativ în Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în
cetatea bastionară Alba Carolina, pe strada Mihai Viteazu, nr.12. Clădirea face parte din
patrimoniul naţional înscris pe Lista Monumentelor Istorice la pozitia 240, COD LMI 2010: ABII-m-A-0127.
Construcţia a fost edificată iniţial între anii 1898 și 1900, ca un cazinou militar, (Cazina)
destinată ceremoniilor garnizoanei militare locale. A avut de la început un caracter monumental
marcat de stilul romantic al sfârşitului de secol și de influenţele occidental-europene. Între anii
1919 și 1922, după Marea Unire din 1918, clădirea a primit modificări ce amplifică caracterul
fastuos al acesteia prin sporirea dimensiunilor, ataşarea unui portal imens la intrare, decorarea
interioară cu foiţă de aur și fresce monumentale (portretul Regelui Ferdinand și al Reginei
Maria), frunza de stejar, etc, motive care să amintească de marele eveniment al Unirii Naţionale.
Între 1967 și 1968, clădirea este redecorată și refuncţionalizată, făcând parte din circuitul
expoziţional destinat manifestărilor a 50 de ani de la Marea Unire, inaugurate la 28 noiembrie
1968.
Având în vedere vechimea clădirii, în timp au apărut unele fenomene de comportare
neconformă: degradări ale finisajelor interioare şi exterioare, degradarea unor elemente ale
şarpantei prin pătrunderea apelor din precipitaţii prin învelitoare, degradarea planşeului peste
parter de asemenea datorită apelor din precipitaţii pătrunse prin învelitoare, infiltraţii de apă la
nivelul pereţilor de la subsol şi în unele încăperi de la nivelul parterului, etc.
Drept urmare, a apărut necesitatea şi oportunitatea de intervenţie asupra construcţiei
pentru aducerea acesteia la condiţii normale de siguranţă şi confort, precum şi la cerinţele
moderne multifuncţionale a unui edificiu de cultură, precum şi de echipare cu instalaţii de
încălzire, iluminare, pază şi securizare, PSI, paratrăznet, etc.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5 din 28 ianuarie 2016 s-a aprobat
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii cu indicatorii tehnico-economici şi a cotei de
cofinanţare, obiectivul de investiţii fiind finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locală OUG nr. 28/2013. În acest sens Consiliul Judeţean Alba a semnat contractul de finanţare nr.
438/30.08.2016 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
În urma finalizării procedurilor de achiziţii şi a încheierii contractelor de lucrări și de
servicii a fost actualizat devizul general, ceea ce a condus la modificarea indicatorilor tehnico
economici inițiali şi a cotei de cofinanţare.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.31 din 1 februarie 2018 s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi cota de cofinanţare. Lucrările la obiectivul de
investiţii se execută în baza proiectului tehnic nr. 331/2015 întocmit de S.C. Megavox Proiect
SRL.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectiv au apărut diverse situaţii care au impus
efectuarea unor modificări de proiect tehnic şi adaptarea la situaţia practică din teren, rezultând
necesitatea achiziţionării unor lucrări suplimentare iniţial nesolicitate, dar care au devenit absolut
necesare pentru finalizarea contractului.
Lucrările suplimentare sunt indispensabile atingerii cerinţelor de calitate, a indicatorilor
tehnico-economici asumaţi de autoritatea contractantă şi nu afectează caracterul general al
contractului.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.49 din 28 februarie 2019 s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi cota de cofinanţare.
Lucrările la obiectivul de investiţii s–au finalizat la data de 31 iulie 2019.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii cu indicatorii tehnico-economici şi a cotei
de cofinanţare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala
Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați
și a cotei de cofinanțare la obiectivul
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA
UNIRII”
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 49 din 28 februarie 2019 cu privire la
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31 din 1 februarie 2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizați
și a cotei de cofinanțare la obiectivul
„Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA
UNIRII”
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173 alin. 3 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Scopul investitiei este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea tuturor
instalatiilor și aducerea la zi a necesitatilor de confort și buna functionarea a unui muzeu
contemporan de asemenea importanta, unic in tara, prin obiectivul muzeal, acela al comemorarii
Marii Uniri de la 1918.
Prin funcţiunea principală, cladirea nu pune probleme speciale de protecţie a mediului. În
clădire nu se desfăşoară activităţi care să constituie surse de poluare a aerului, solului, subsolului
sau care să producă substanţe toxice ori periculoase.
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Finanțarea obiectivului de investiții s-a făcut prin Programul National de Dezvoltare
Locală - OUG nr. 28/2013 şi din bugetul județului Alba, valoarea totală a investiției, conform
devizului general actualizat la finalizarea lucrărilor, fiind de 8.389.314,75 lei, cu TVA inclus.
Devizul general, actualizat este cuprins în Anexa la prezentul şi este parte integrantă a raportului
de specialitate.

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Proiectul are un impact pozitiv prin lucrările de intervenţie asupra construcţiei pentru
aducerea acesteia la condiţii normale de siguranţă şi confort, precum şi la cerinţele moderne
multifuncţionale a unui edificiu de cultură, precum şi de echipare cu instalaţii de încălzire,
iluminare, pază şi securizare, PSI, paratrăznet, etc.
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 241 din 5 decembrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 26904/5 decembrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor
și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al
Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 12 decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 241/5 decembrie 2019 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul „Refuncționalizare și
reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII” .
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU
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Serviciul Investiții, dezvoltare, promovare
patrimonială și managementul unităților de cultură
Nr. 26953/05.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați
la finalizarea lucrărilor și a cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și reabilitare
Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”
Clădirea Sălii Unirii este situată administrativ în Municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, în
cetatea bastionară Alba Carolina, pe strada Mihai Viteazu, nr.12. Clădirea face parte din
patrimoniul naţional înscris pe Lista Monumentelor Istorice la pozitia 240, COD LMI 2010: ABII-m-A-0127.
Construcţia a fost edificată iniţial între anii 1898 și 1900, ca un cazinou militar, (Cazina)
destinată ceremoniilor garnizoanei militare locale. A avut de la început un caracter monumental
marcat de stilul romantic al sfârşitului de secol și de influenţele occidental-europene. Între anii
1919 și 1922, după Marea Unire din 1918, clădirea a primit modificări ce amplifică caracterul
fastuos al acesteia prin sporirea dimensiunilor, ataşarea unui portal imens la intrare, decorarea
interioară cu foiţă de aur și fresce monumentale (portretul Regelui Ferdinand și al Reginei
Maria), frunza de stejar, etc, motive care să amintească de marele eveniment al Unirii Naţionale.
Între 1967 și 1968, clădirea este redecorată și refuncţionalizată, făcând parte din circuitul
expoziţional destinat manifestărilor a 50 de ani de la Marea Unire, inaugurate la 28 noiembrie
1968.
Având în vedere vechimea clădirii, în timp au apărut unele fenomene de comportare
neconformă: degradări ale finisajelor interioare şi exterioare, degradarea unor elemente ale
şarpantei prin pătrunderea apelor din precipitaţii prin învelitoare, degradarea planşeului peste
parter de asemenea datorită apelor din precipitaţii pătrunse prin învelitoare, infiltraţii de apă la
nivelul pereţilor de la subsol şi în unele încăperi de la nivelul parterului, etc.
Drept urmare, a apărut necesitatea şi oportunitatea de intervenţie asupra construcţiei
pentru aducerea acesteia la condiţii normale de siguranţă şi confort, precum şi la cerinţele
moderne multifuncţionale a unui edificiu de cultură, precum şi de echipare cu instalaţii de
încălzire, iluminare, pază şi securizare, PSI, paratrăznet, etc.
Scopul investiţiei este reabilitarea, refacerea, recompartimentarea, redimensionarea
tuturor instalaţiilor şi aducerea la zi a necesităţilor de confort şi bună funcţionare a unui muzeu
contemporan de asemenea importanţă, unic în ţară, prin obiectivul muzeal, acela al comemorării
Marii Uniri de la 1918.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 5 din 28 ianuarie 2016 s-a aprobat
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii cu indicatorii tehnico-economici şi a cotei de
cofinanţare, obiectivul de investiţii fiind finanţat prin Programul National de Dezvoltare Locală OUG nr. 28/2013. În acest sens Consiliul Judeţean Alba a semnat contractul de finanţare nr.
438/30.08.2016 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
În urma finalizării procedurilor de achiziţii şi a încheierii contractelor de lucrări și de
servicii a fost actualizat devizul general, ceea ce a condus la modificarea indicatorilor tehnico
economici inițiali şi a cotei de cofinanţare.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.31 din 1 februarie 2018 s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici actualizaţi şi cota de cofinanţare.
Lucrările la obiectivul de investiţii se execută în baza proiectului tehnic nr. 331/2015
întocmit de S.C. Megavox Proiect SRL.Pe parcursul execuţiei lucrărilor la obiectiv au apărut
diverse situaţii care au impus efectuarea unor modificări de proiect tehnic şi adaptarea la situaţia
practică din teren, rezultând necesitatea achiziţionării unor lucrări suplimentare iniţial

nesolicitate, dar care au devenit absolut necesare pentru finalizarea contractului. Astfel, prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.49 din 28 februarie 2019 s-au aprobat indicatorii tehnicoeconomici actualizaţi şi cota de cofinanţare.
Lucrările la obiectivul de investiţii s–au finalizat la data de 31 iulie 2019.
Indicatorii tehnico – economici după finalizarea lucrărilor sunt:
- valoarea totală a investiţiei este de 8.389.314,75lei, cu TVA inclus, din care:
- valoarea C+M este de 6.822.762,12 lei
- durata de execuţie a lucrărilor: 18 luni
- suprafaţa construită: 1.467 mp
- suprafaţa desfăşurată : 3.577 mp
- regim de înălțime: S+P+1+M
Finanţarea investiţiei:
- 8.257.853,82 lei
bugetul de stat (sume alocate prin Programul Național de
Dezvoltare Locală în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28 / 2013)
- 131.460,93 lei
bugetul local (cofinanțare a Consiliului Judeţean Alba)
Având în vedere prevederile art. 173 (3) lit. f) din din OUG 57 /2019 privind Codul
administrativ, prin care consiliul județean ,,aprobă documentațiile tehnico - economice pentru
lucrările de interes județean, în limitele și în condițiile legii”, propunem spre aprobarea
Consiliului Județean indicatorii tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a cotei
de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala
Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d și art . 173
alin. 3 lit. f, art. 182 alin.1 și alin. 4, art. 196 alin.1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului
Județean Alba se vor aproba indicatorii tehnico-economici actualizați la finalizarea lucrărilor și a
cotei de cofinanțare la obiectivul “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și
Sala Unirii Alba Iulia - SALA UNIRII”
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna decembrie 2019.
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea de
taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020;
Luând în considerare propunerile privind stabilirea de taxe locale si tarife datorate
bugetului general al Judeţului Alba pentru anul 2020:
- nr. 16405/31 iulie 2019 a Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism;
- nr. 18251/28 august 2019 a Serviciul programe, lucrări, întreținere drumuri;
- nr. 17772/21 august 2019 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport;
- nr. 17299/13 august 2019 a Direcției juridice și administraţiei publică;
- nr. 340/17 iulie 2019 a Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba;
- nr. 2172/19 iulie 2019 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba,
- nr. 17229/12.08.2019 a Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba,
- nr. 2904/30 iulie 2019 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia,
- nr. 1129/22 iulie 2019 a Teatrului de Păpuşi ”Prichindel" Alba Iulia,
- nr. 254/19 iulie 2019 a Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba,
- nr. 2073/30 iulie 2019 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
- nr. 13345/12 august 2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Având în vedere prevederile:
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/2005 privind aprobarea taxei speciale
Salvamont, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 190/2018 privind aprobarea de taxe speciale
pentru unele activități de stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară de Evidență
a Persoanelor Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 43, art. 190 și art. 193 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. 1 lit. b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale;
- Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local;

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind
furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei;
- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a
dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2156/2005 privind
tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
- Ordinul comun nr. 107/356/2010 al ministrului administraţiei şi internelor şi al
ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi
desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul comun nr. 397/836/2018 al ministrului sănatății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Se aprobă nivelul taxelor locale şi tarifelor percepute de UAT - Judeţul Alba
prin Consiliul Judeţean Alba, potrivit anexelor nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 - părţi integrante ale prezentei
hotărâri.
(2) Taxele şi tarifele stabilite potrivit alin. 1 se fac venit la bugetul local al
Judeţului Alba.
Art. 2. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba, potrivit anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Direcţia Publică Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor Alba, potrivit anexei nr. 8 - parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba, potrivit anexei nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 5. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia, potrivit anexei nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 6. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba
Iulia, potrivit anexei nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 7. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi
Ecologizare Mediu Alba, potrivit anexei nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 8. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
potrivit anexelor nr. 13, 14, 15, 16, 17 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 9. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
potrivit anexelor nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 - părţi integrante ale prezentei hotărâri.
Art. 10. Neplata taxelor locale şi tarifelor reglementate prin prezenta hotărâre atrage
calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în
vigoare.
Art. 11. Se aprobă, pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice, anularea
creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei,
conform prevederilor art. 266 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, dată la care
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 326/13 decembrie 2018 își încetează
aplicabilitatea.
Art. 13. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, direcţiile de
specialitate, prin compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba,
instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 14. Prin intermediul secretarului Județului Alba 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, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, direcţiilor de
specialitate şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba, instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 201
Alba Iulia, 16 octombrie 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2020
a) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - în mediul urban
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism
până la 150 mp inclusiv
între 151 şi 250 mp inclusiv
între 251 şi 500 mp inclusiv
între 501 şi 750 mp inclusiv
între 751 şi 1000 mp inclusiv
peste 1000 mp

Taxă -leiAn 2020
6
7
9
12
14
14 + 0,01 lei/mp pentru
fiecare mp care depăşeşte
1000 mp

b) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural va fi egală cu 50%
din taxa stabilită pentru mediul urban.
c) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizației inițiale;
d) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și autorizației de construire, emise de
structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Alba este de 15 lei;
e) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau
clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții;
f) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire, pentru alte construcții decât cele
menționate la pct. e) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv
valoarea instalațiilor aferente;
g) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare șantier în
vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală
cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier;
h) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei
construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului
pe clădiri, aferentă părții desființate;
i) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie;
j) Taxă aviz de oportunitate emis de structura de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Alba este de 20 lei.
Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019

TAXA SPECIALĂ SALVAMONT
- anul 2020 Nr.
crt.
1

Unitatea de cazare şi transport pe cablu
Hoteluri, pensiuni, vile, moteluri

UM
lei/zi/turist

Taxă -leiAn 2020
1,00

2

Cabane, bungalouri, sate de vacanţă,
campinguri, ferme agroturistice

3

Turişti transportaţi pe cablu

lei/zi/turist

0,50

% din încasările
realizate

0,50 %

Anexa nr. 3 la Proiectul de
hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
suplimentare pentru anul 2020 de utilizare a drumurilor judeţene aplicate pentru
vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe
şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale

Nr.
crt

1.

2.

3.

4.

5.1
5.2

Denumire tarif
Eliberare AST pentru
transport cu mase şi/sau
dimensiuni de gabarit
depaşit, inclusiv traseu şi
condiţii de parcurs
Eliberare Aviz prealabil
depăşire limită de
competenţă; include traseu
şi condiţii de parcurs
Estimare; include condiţii
de parcurs, distanţă şi cost;
nu include traseu.
Depăşirea masei totale
maxime admise, indiferent
de tipul suspensiilor,
numărul de axe sau de roţi

Depaşirea
masei maxime
admise,
indiferent de
numărul de
roţi.

5.3
Depăşirea
dimensiunilor
6.2 maxime
admise
6.3
6.1

7.

Recântarire
sau
remăsurare, la
solicitarea

axa
simplă
axa
dublă
axa
triplă
lungime
lăţime

Unitate de
calcul

Tarif unitar cu TVA An 2020
(euro)

tarif/document

42

tarif/document

28,5

tarif/estimare

40

tarif x distanța

0,01*(G- mma/2)

Suspensii
Alte suspensii decât
pneumatice sau
cele pneumatice sau
echivalente
echivalente
(((G1,40*(((Gmma)^2)*((Gmma)^2)*((Gmma)+2,3)^2)/100 mma)+2,3)^2/100
tarif x distanţa
(((G1,40* (((Gmma)+0,2)^2)*
mma)+0,2)^2)*(2/((G(2/((G-mma)+10)) mma)+10))
(((G1,40*(((Gmma)+0,1)^2)*
mma)+0,1)^2)*((2/G(2/((G-mma)+10)) mma)+10))
(0,10^2*((L-Lma)+1)^2)/10
tarif x distanţa

0,20^2*((l-lma)+1)^2)
0,20^2*((h-hma)+1)^2)

tarif x operaţie

45

înalţime

utilizatorului
LEGENDA:
G = masa reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire;
mma = masa maximă admisă în circulație pe drumurile publice, exprimată în tone;
L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin
măsurare;
l = lățimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin
măsurare;
h = înălțimea reală a vehicului, exprimată în metri constatată din documente sau prin
măsurare;
Lma = lungimea maximă a vehiculului, exprimată în metri;
lma = lațimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
hma = înălțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri;
AST – autorizație specială de transport;
Prin semnul ,, ^ ” se înțelege ridicarea la putere
Persoanele fizice și juridice române sau străine, vor achita în lei tariful exprimat în euro,
la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală
Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1
ianuarie a anului calendaristic următor;
Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean
din județul Alba:
A. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes
județean:
a) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal
de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
b) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal
de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
c) transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania – SA și de către
subunitățile acesteia;
d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
e) transporturile efectuate cu vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de
serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace,
aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele
părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19
iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în
temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
g) vehiculele care efectuează transporturi funerare;
h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare
în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale.
i) vehiculele rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul
acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitate dezastre
naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională
de Meteorologie prin cod portocaliu sau roșu.
C. Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de la
plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut
la pct.1 din tabelul de mai sus.

D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având
demontate parți componente.
E. La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și măsurătorile
efectuate pe rețeaua internă de drumuri județene de organele cu atribuții de control al
transporturilor rutiere.
F. Tarifarea pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct 1. din tabelul de mai sus:
a) Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport prevăzută la pct.1. din tabelul
de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat.
b) Tarifarea pentru estimarea prevăzuta la pct.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru
fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va
menționa obligativitatea întocmirii proiectelor de transport.
G. Tarifare pentru depășirea masei maxime admise (totale sau pe axe) prevăzute la pct.4-5.3
din tabelul de mai sus:
a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru
tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului,
luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.
b) Tarifarea pentru depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul, masa
reală se constată din documente sau prin cântărire.
c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui
transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru
fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau de roţi al fiecărui vehicul.
d) În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul,
clasificarea axelor din punct de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând
din partea din față a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui
vehicul.
e) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relației
de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă
și masa maxim admisă pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă.
f) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul,
tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de
axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.
g) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru
ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei
de axe.
h) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă)
se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia.
i) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte
ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează.
j) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru
însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a
maselor pe axe şi a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:
(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.
(k) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de
transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1 – 6.3
din tabelul de mai sus:
a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea
relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală
și dimensiunea maxim admisă;
b) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, se cumulează
tarifarea;
c) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a lungimii
maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult 1%, a
lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 2%

și/sau cu cel mult 1 cm a înălțimii maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială
de transport, aceste transporturi sunt considerate a se încadra în limitele maxime admise.
d) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a înălțimii
maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de 0,01m
dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise,
dar se eliberează autorizație specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul
ce urmează a fi parcurs.
I. Recântărirea şi remăsurarea prevăzute la pct.7 din tabelul de mai sus:
a) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de
interes județean.
b) Dacă se realizează o descărcare parțială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din
documentele de transport.
J. Modul de efectuare a calculelor:
a) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum
sunt ele afișate de aparatele de măsurat.
b) Valorile dimensiunilor se introduc în calculele exprimate în metri, cu două zecimale.
c) Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.
d) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
e) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
f) Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decat în euro, se calculează la cursul de
schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală
Europeană.
g) Tariful final rezultat, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
K. După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației de transport și
restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează:
a) La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost
ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport,
a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației.
b) La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri
justificative (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea
comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizației
speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea
perioadei de valabilitate a autorizației.
c) În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevăzute la pct.1 din tabel,
inclusiv tariful pentru aviz depășire limită de competență, prevăzut la pct.2 din tabel, după caz.
L. În cazul în care se constată circulația cu mase și/dimensiuni mai mici decât cele
înscrise în autorizația specială de transport aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul
autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri județene nu se
restituie.
Anexa nr. 4 la Proiectul de
hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2020
a) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene
Nr.
crt.
1

2

Denumire tarif
Amplasare panou publicitar
Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din
încadrarea proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă
1,00 m de jur împrejur
Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru
desfacere produse alimentare şi nealimentare)
Suprafaţa minimă tarifată, va fi suprafaţa obiectivului

Tarif
lei/mp/lună
An 2020
2,10

1,25

3

amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă
suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara părţii
carosabile
Accese la:
 Staţii de distribuţie carburanţi
 Hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, showroom,exploatări forestiere etc.
Suprafaţa supusă tarifării, reprezintă terenul ocupat, din zona
drumului pentru realizarea accesului cu racordarea simplă în
intravilan, a benzilor de accelerare, de decelerare și stocaj
pentru virarea la stânga

1,25

b) alte tarife de utilizare a zonei drumurilor judeţene
Nr.
crt.
1
2

3

4

5

6

7

8

Denumire tarif
Locuri de parcare ce deservesc obiective economice
Cabluri având alte destinații decât distribuirea de energie
electrică, benzi transportoare - traversare drum :
 Traversare aeriană
 Subtraversare
Cabluri subterane având alte destinații decât distribuirea
de energie electrică - în lungul drumului județean:
 În ampriză în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă
Cabluri amplasate aerian având alte destinaţii decât
distribuirea de energie electrică - în lungul drumului
judeţean:
 În ampriză în afara părţii carosabile
 În zona de siguranţă
Stâlpi, având alte destinaţii decât distribuirea de energie
electrică, din zona amprizei şi zona de siguranţă a
drumului judeţean pe care sunt instalate cabluri,
dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare :
 În ampriză în afara părţii carosabile
 În zona de siguranţă
Cabluri având alte destinaţii decât distribuirea de energie
electrică – pe poduri:
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât în canal
tehnic
Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice –
traversare drum:
 Traversare aeriană
 Subtraversare
Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – subteran
în lungul drumului judeţean:
 În ampriză, în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă

Lei/mp/lună

Tarif
An 2020
1,25

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,25
1,65

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,65
2,25
1,15

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,25
1,15

Lei/buc/lună
Lei/buc/lună

11,20
5,60

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

11,20
16,75

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

1,70
2,65

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

2,25
2,80
1,70

UM

9

10

11

12

13

14

15

Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – aerian în
lungul drumului judeţean:
 În ampriză
 În zona de siguranţă
Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice
de apă, canalizare şi electricitate, amplasate în ampriza şi
în zona de siguranţă pentru persoanele juridice – pe
poduri:
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal
tehnic
Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– traversare drum:
 Traversare aeriană
 Subtraversare
Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– în lungul drumului judeţean:
 În ampriză, în afara părţii carosabile
 Sub partea carosabilă
 În zona de siguranţă
Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– în lungul drumului judeţean:
 În ampriză
Racorduri şi branşamentele, la servicii de utilităţi publice
de gaze, ţiţei, alte produse inflamabile amplasate în
ampriza şi în zona de siguranţă pentru persoanele juridice
– pe poduri:
 În canale tehnice
 Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal
tehnic
Rețele de alimentare cu apă, gaz, canalizare, pentru
consumatorii industriali (proprietari ai rețelelor),
amplasate în lungul drumului județean și a podurilor:
 În ampriză în afara părții carosabile, în zona de
siguranță (inclusiv traversări/subtraversări)
 Sub partea carosabilă

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

8,40
5,60

Lei/ml/lună

16,80

Lei/ml/lună

22,40

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

5,60
2,80

Lei/ml/lună
Lei/ml/lună
Lei/ml/lună

2,80
5,60
2,30

Lei/ml/lună

8,40

Lei/ml/lună

33,50

Lei/ml/lună

55,90

Lei/ml/lună

0,30

Lei/ml/lună

0,50

NOTĂ : Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în prezenta
anexă este următorul:
1.Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în
zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului
rutier.
2.Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care
lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
3.Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie
4.Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată
din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur.

5.Pentru spaţiile prevăzute la lit. a), poziţia 2, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa
obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării
autovehiculelor în afara părţii carosabile.
6.Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.
7.Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. a şi b nu se aplică persoanelor fizice
care realizează accesul la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care
asigură utilităţile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această
scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de
exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcţii cu
caracter comercial.
8.Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare de
asistenţă socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe).
Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la
drumul judeţean, în anul 2020
Nr.
crt.
1

2

3

4

Denumire tarif
Acord prealabil de amplasare şi acces la drum
- persoane juridice/PFA
 fără constatare pe teren
 cu constatare pe teren
Autorizaţie de amplasare şi acces la drum
- persoane juridice/PFA
 fără constatare pe teren
 cu constatare pe teren
Pentru schimbări de soluţii, care comportă
modificări ale planurilor din documentaţia
prezentată de beneficiar (efectuate de către
administratorul drumului)
Acord prealabil (autorizaţie) pentru persoane fizice
(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la
instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate,
canalizare etc)

Tarif
lei/buc.
An 2020
280
360
140
270
50

90

Notă: Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene prin grija Direcţiei Gestionarea
Patrimoniului şi Direcţiei Dezvoltare şi Bugete, va încheia cu utilizatorii suprafeţelor din zona
drumurilor şi podurilor de interes judeţean, contracte de utilizare.
Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene prevăzute în
prezenta anexă este următorul:
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în
zona drumului, cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului
rutier.
2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror
construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se
face pe baza autorizaţiei de construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a
contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi zona de siguranţă.
3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit pentru o anumită
funcţie a obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină
aprobarea administratorului drumului pentru noua situaţie.

4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita
autorizaţie.
5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care
lucrările la acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate.
6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de
protecţie a drumurilor județene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile
județene sau alte lucrări în ampriza şi în zona de siguranţă.
7. Tarifele prevăzute se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a
autorizaţiei.
8. Pentru persoanele fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru
construcţii de locuinţe, garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate,
canalizare etc. se încasează o singură dată suma de 90 lei, la eliberarea acordului, eliberarea
autorizaţiei nefiind tarifată.
Anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de
Transport, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate
la nivel județean, în anul 2020

1

Nr.
crt.

2

Prestaţia specifică
Eliberarea/prelungirea licenței de traseu județean
pentru autovehiculele active necesare efectuării
traseului, pentru o cursă (tarif pentru un an)
Înlocuirea licenței de traseu județean ocazionată de
pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate
(tarif pentru o bucată)

Tarif
An 2020
42 lei
117 lei

Notă: tariful pentru o prestație specifică, aferent eliberării licenței de traseu pentru o
perioadă diferită de cea prevăzută în prezentul tabel, se stabilește ca multiplu lunar al tarifului
perceput pentru un an.
Anexa nr. 7 la Proiectul de
hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi juridice, în anul 2020

1

Nr.
crt.

Denumirea lucrării

5

Xerocopie format A4
- față
- față-verso
Xerocopie format A3
- față
- față-verso
Servicii de producţie editorială-tehnoredactare (lei/pagină A4)
- 1-5 pagini
- 6-25 pagini
- peste 25 de pagini
Servicii de producţie tipografică-tiraj
(preţ tiraj= lei/foaie x tiraj*)
Taxă de identificare în arhivă a documentelor

6

Taxă eliberare xerocopii din arhivă

2
3

4

Tarif -leiAn 2020
0,70
1,40
1,40
2,80
5,00
2,50
1,20
0,50
10,00
5,00

Notă: * Tariful se referă la tirajul curent, la care se adaugă comandă solicitată.
Anexa nr. 8 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TAXE
pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară
de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumirea taxei

UM

Taxe pentru activităţile de stare civilă
Taxă pentru furnizarea datelor din Registrul Național
lei/persoană
de Evidență a Persoanelor
Contravaloare carte de identitate
lei/act
Contravaloare carte de identitate provizorie
lei/act
Taxe speciale pentru unele activităţi de stare civilă *
Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în
lei/persoană
regim de urgență
Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării
lei/cerere
transcrierii în registrele de stare civilă române,
întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență
Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în vederea
lei/cerere
înaintării spre emiterea Dispoziției de
aprobare/respingere a schimbării numelui și/sau
prenumelui pe cale administrativă, în regim de urgență

Taxă
-leiAn 2020
4
7
1
10
300
500

*Notă: Se aplică conform Regulamentului privind aplicarea taxelor speciale pentru unele
activități de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Publică Comunitară
de Evidență a Persoanelor Alba, aprobat prin Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 190/2018.
Anexa nr. 9la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TAXE ŞI TARIFE
percepute de Centrul de Cultură ”Augustin Bena”, în anul 2020
1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2020
Nr.
crt.
1.

2.

3.

SPECIFICAŢIE

Taxă
lei/cursant/
An 2020

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ
Curs cu predare individuală, conform planului de școlarizare*
500
*specializările cursurilor cu predare individuală se aprobă prin planul
de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020
CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ
Curs cu predare colectivă, conform planului de școlarizare**
450
** specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul
de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020
CURSURI SCUTITE DE TAXE
realizate în satele/comunele din Județul Alba
cu scopul conservării și promovării tradițiilor și obiceiurilor populare românești
Curs scutit de taxă, conform planului de școlarizare***
***specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul
0
de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020

4.

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
Curs de formare profesională (solist vocal, solist instrumentist,
fotograf, operator sunet, design web, arte decorative)

600

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2020
Nr.
crt.
5.

SPECIFICAŢIE

6.

Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în sală susţinut de orchestra
populară
Solişti vocali

7.

Solişti instrumentişti

8.
9.

Dansuri populare
Participări la alte acţiuni, evenimente cu ansamblul folcloric (ex.
evenimente corporate, înregistrări muzicale, acompaniament orchestral)

10.

16.
17.

CD audio realizat de ansamblul folcloric (ex. spectacole/concerte live,
înregistrări audio etc.)
DVD realizate de ansamblul folcloric (antologii de folclor, spectacole şi
concerte înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale etc.)
Partituri muzicale realizate de ansamblul folcloric
Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume etc.
Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire (maxim 4 microfoane)
Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific etc. cu mai mult de 4
microfoane, în spaţiu închis
Aranjament muzical/melodie
Concerte/spectacole estivale în parcuri susținute de fanfară

18.

Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber susținute de fanfară

19.

Ceremonii funerare susținute de instrumentiști - fanfară

20.

Participări ale fanfarei la alte evenimente (ex.evenimente corporate)

21.

CD audio realizate de fanfară (ex. spectacole/concerte live, înregistrări
audio etc.)
DVD realizate de fanfară (spectacole şi concerte înregistrate, master
class-uri etc.)
Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în sală - muzică de
cameră (cvartet, cvintet, sextet de coarde)
Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în sală - orchestra de
cameră/orchestra simfonică (peste 16 artişti)
Participări la alte evenimente cu formații camerale (ex. evenimente
corporate, expoziţii etc.)
CD audio realizat de formații camerale (ex. spectacole/concerte live,
înregistrări audio etc.)
DVD realizat de formații camerale (spectacole şi concerte înregistrate,
master class-uri etc.)
Partituri muzicale realizate de formații camerale
Tulnic 10 cm
Tulnic 20 cm
Tulnic 30 cm
Tulnic 60 cm
Doniţa mică

11.
12.
13.
14.
15.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Tarif
An 2020
1.000
lei/spectacol
150
lei/melodie
150
lei/melodie
250 lei/dans
4.000 10.000
lei/eveniment
25 lei
40 lei
20 lei
30 lei
1.000 lei
2.000 lei
300 lei
1.000
lei/spectacol
2.000
lei/eveniment
1.000
lei/eveniment
2.000 - 4.000
lei/eveniment
25 lei
40 lei
1.500 lei
5.000 –
10.000 lei
1.200 –
10.000 lei
25 lei
40 lei
20 lei
4 lei
5 lei
8 lei
10 lei
8 lei

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Doniţa mare
Trăistuţă mică
Trăistuţă medie
Trăistuţă mare
Preş
Ţesături
Cusături - motive populare
Vase de ceramică mici
Vase de ceramică medii
Vase de ceramică mari
Costum tradiţional românesc

45.
46.

Piesă costum tradiţional românesc
Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, monografie, broşura,
ghid etc.)
Concept grafic pentru materiale de promovare şi/sau promoţionale
(afişe, flyere, invitaţii, bannere, catalog, carte, album etc.)
Bilet redus pentru studenți și pensionari de intrare la eveniment
(recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)
Bilet de intrare la eveniment(recital/spectacol/concert/expoziție)
Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice
Realizare ședință foto indoor, în studio
Realizare ședință foto outdoor, în aer liber
Realizare filmare eveniment și montaj
Închiriere costum popular
Închiriere elemente de decor-scenă (de exemplu instalații de lumini,
brazi artificiali etc)
Închiriere fundal scenă

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

10 lei
8 lei
10 lei
15 lei
30 lei/mp
7 lei/mp
50 lei/mp
3 lei
7 lei
10 lei
1.0002.500 lei
30 - 800 lei
10 - 60 lei
300 - 2.000
lei
5 lei
10 lei
20 lei
25 lei
100 lei/oră
200 lei/oră
300 lei/oră
300 lei/oră
50 lei/zi
30 lei/
element/zi
200 lei/
eveniment

Anexa nr. 10 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TAXE ŞI TARIFE
percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în anul 2020
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6

SPECIFICAŢIE
Tarif vizitare muzeu:
-pentru elevi (reprezintă 25% din prețul pentru adulți,
conform Legii nr. 71/2018)
-pentru studenţi, pensionari
-pentru adulţi
- pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu
dizabilităţi
Tarif vizitare integrat (Muzeu + Museikon):
-pentru elevi (reprezintă 25% din prețul pentru adulți,
conform Legii nr. 71/2018)
-pentru studenţi, pensionari
-pentru adulţi
Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)
Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică
Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile
Tarif documentare și tehnoredactare

Tarif/Taxă -leiAn 2020
2,50
5
10
Gratuit
3,50
7,50
15
25 - 500
40 lei/oră
25 lei/oră
20 lei/oră

7
8
9

Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi)
Taxă ghidaj expoziţii
Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia’’

10
11
11.1

Taxă filmare în scop publicitar
Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului
Instituțiile publice cu obiect de activitate cercetare dezvoltare
Urmașii persoanelor care se regăsesc în documentele
solicitate, precum și urmașii celor care au donat
documentele respective
Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică
preventivă în cadrul proiectelor de infrastructură de
transport de interes național
Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în
cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes
național
Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere,
amenajare iaz piscicol şi alte lucrări edilitare

11.2
12
13
14

20 %
35 lei
100 lei/oră
150 lei/două ore
100 lei/15 minute
100 lei/pag. A4
Gratuit
Gratuit
50 lei/oră
35 lei/oră
3.000/ha

Anexa nr. 11 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
percepute de „Teatrul de păpuși Prichindel” Alba Iulia, în anul 2020
Nr.
crt.
1

2

3
4
5
6
7
8

SPECIFICAŢIE
Bilete de intrare la spectacole producție proprie destinate
publicului țintă copii - organizate în cursul săptămânii la
sediu și deplasare - preț întreg
*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75%
Bilete de intrare la spectacole producție proprie destinate
publicului țintă copii - la liber - sâmbăta/duminica - preț
întreg
*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75%
Bilet de intrare la spectacolele eveniment/festival organizate şi la liber - preț întreg
*Pentru elevi conform Legii 71/2018-tarife reduse cu 75%
Bilete de intrare la spectacolele producție proprie sau
eveniment/festival – pensionari și studenți organizate/liber
Chirie sală/oră
Tarif pentru spectacolele desfăşurate în ţară/spectacol
Tarif pentru spectacolele desfăşurate în
străinătate/spectacol
Închiriat scenă mobilă

Tarif – lei/euro
An 2020
22 lei
5,50 lei
12 lei
3 lei
22 lei
5,50 lei
15 lei
300 lei
între 300 - 5.000 lei
între 250 – 1.500 euro
1.000 lei

Notă: Tarifele de la punctele 6 și 7 se stabilesc în funcție de negocierea cu beneficiarul și
sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși ”Prichindel” Alba
Iulia.
Anexa nr. 12 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru activităţile publice de interes local prestate de Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi
Ecologizare Mediu Alba, în anul 2020

Nr.
crt.

Lucrarea

U.M.

1

Stropit pomi cu UM - PK

2

Stropit pomi, culturi agricole şi
erbicidări cu pompe de spate
Dezinsecţii, deparazitări,
dezinfecţii şi deratizări
Transport pesticide, apă şi
produse agricole
Asistentă tehnică şi distribuire
pesticide
Asistenţă tehnică şi distribuire
îngraşăminte chimice
Asistenţă şi distribuire seminţe
Gazare

3
4
5
6
7
8

600 l
apă
Pompă
mp
oră

Tarife
lei/UM
Observaţii
An 2020
150,00 -200,00 Exclusiv TVA, fără valoarea
substanţei şi asistenţă tehnică
4,32
Exclusiv TVA, fără valoarea
substanţei şi asistenţă tehnică
0,005 - 0,05
Exclusiv TVA, fără valoarea
substanţei şi asistenţă tehnică
35,00
Exclusiv TVA

-

1 - 200

Exclusiv TVA

-

1 - 200

Exclusiv TVA

1 - 200
3,50 - 11,00

Exclusiv TVA
Exclusiv TVA

mc

Notă: Tarifele de asistenţă tehnică şi distribuire pesticide, îngrăşăminte chimice şi seminţe
vor fi stabilite de către directorul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în
funcţie de preţurile practicate de ceilalţi operatori economici de pe piaţă.
Anexa nr. 13 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2020
Tarife - laborator de analize medicale
Nr.
crt.

Denumire serviciu
Hematologie

Tarif
- lei An 2020

1

Hemoleucogramă completă HLG

14.00

2
3
4
5

Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin
VSH
Timp Quick
Biochimie
Uree serică
Acid uric seric
Creatinina serică
Amilază
LDH
Calciu seric total
Magneziu seric
Fier seric - Sideremie
Glicemie
Colesterol seric total
HDL - colesterol
LDL - colesterol

6.00
19.00
3.00
11.00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.00
6.00
6.00
15.00
10.00
6.00
6.00
8.00
6.00
6.00
9.00
8.00

18
19
20
21
22
23
24
25
26

46
47

Trigliceride serice
Proteine totale serice
TGO (GOT) ASAT
TGP (GTP) ALAT
Fosfatază alcalină (ALP)
Gama GT
Bilirubina totală
Bilirubina directă
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Microbiologie
Examen spută
Antibiogramă BK (INH, RMP, PAS)
Analiză urină
Urocultură
Antibiogramă
Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi
Examen microscopic probă
Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)
Antibiogramă
Examen lichid puncție
Examen microscopic/frotiu
Cultură
Antibiogramă
Citodiagnostic lichid de puncție
Examen spută BK
Examen microscopic Ziehl - Nielsen
Cultură pe mediu solid
Examen spută nespecific
Examen microscopic Gram
Cultură
Antibiogramă
Examen materii fecale
Examen coproparazitologic (3 probe)
Coprocultură
Antibiogramă
Depistare Clostridium Difficile
Examen secreții otice, nazale, puroi
Cultură
Antibiogramă

1
2
3
4
5
6
7

Tarife – laborator de imagistică medicală
Ex. Radiologic torace şi organe ale toracelui
EKG
Spirometrie
Spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor
Aerosoli/caz
Ecografie generală
Ecografie toracică

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

8.00
7.00
6.00
6.00
8.00
8.00
6.00
6.00
10.00

100.00
16.00
13.00
15.00
15.00
15.00
5.00
16.00
13.00
80.00
15.00
60.00
12.00
17.00
13.00
12.00
16.00
13.00
50.00
16.00
13.00
40.00
10.00
20.00
25.00
10.00
70.00
50.00

Anexa nr. 14 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019

TARIFE
practicate de Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud,
în anul 2020
Nr.
Crt.

Denumire serviciu

Tarif
- lei An 2020
60

1

Consultaţii medicale, la cerere - medic primar

2

Consultații medicale la cerere - medic specialist

50

3

Adeverinţă medicală

15
Anexa nr. 15 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019

TARIFE
practicate de Laboratorul de explorări funcționale din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2020
Tarife - laborator exploatări funcționale
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire serviciu
Consultație inițială somnologie
Consultație control somnologie
Înregistrare apnee de somn (tarif pe o noapte)
Screening apnee de somn
Tratament aerosoli
Servicii medicale - bronhoscopie, cu următoarele investigații:
biopsie, brosaj, aspirat BK, aspirat floră, lavaj bronșic

Tarif
- lei An 2020
45
22
50
40
40
250

Anexa nr. 16 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Biroul de Statistică şi Internări din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie
Aiud, în anul 2020
Tarife - Birou Statistică și Internări
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumire serviciu
Referat medical
Adeverinţă medicală
Copii xerox - format A4
Copie xerox - format A3
Coplată

Tarif
- lei An 2020
50,00
15,00
0,50
1,00
5,00

Anexa nr. 17 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate pentru aparținători, la cerere, din cadrul

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, în anul 2020
Nr.
crt.
1
2

Denumire serviciu
Tarif meniu - fel principal*
Tarif meniu complet*

Tarif
- lei An 2020
7,00
9,00

*Notă: Tarifele propuse includ vesela de unică folosință utilizată pentru aparținători.
Anexa nr. 18 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru eliberare documente arhivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, în anul 2020

Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
ARHIVĂ
Copie bilet externare la cerere
Copie certificat constatator al naşterii
Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei de
internare şi a diagnosticului
Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de spitalizare
de zi/fişa U.P.U.

Tarif
- lei An 2020
10
10
10
50

Anexa nr. 19 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de serviciul paraclinic - Laborator
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2020
Nr.
Crt.

Serviciul Paraclinic

- Hematologie
Hemoleucogramă completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare
eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula
1 leucocitară, indici eritrocitari*1)
2 Număratoare reticulocite
3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)
4 VSH*1)
5 Timp de coagulare
6 Timp de sângerare
7 Timp Quick și INR*1) (International Normalised Ratio)
8 APTT
9 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1)
10 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)
11 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)
12 Fibrinogenemie*1)

Tarif
-leiAn 2020

15.00
15.00
25.00
8.00
7.00
7.00
15.00
13.00
9.00
9.00
8.00
15.00

- Biochimie
13 Uree serică*1)
14 Acid uric seric*1)
15 Creatinină serică*1)**)
16 Calciu ionic seric*1)
17 Calciu seric total*1)
18 Magneziemie*1)
19 Sideremie*1)
20 Glicemie*1)
21 Colesterol seric total*1)
22 Trigliceride serice*1)
23 HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))
24 LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))
25 Proteine totale serice*1)
26 TGO*1) (ASAT)
27 TGP*1) (ALAT)
28 Fosfatază alcalină*1) (ALP)
29 Gama GT
30 LDH
31 Bilirubină totală*1)
32 Bilirubină directă*1)
33 Electroforeza proteinelor serice*1)
34 Feritina
35 Test Gutthrie
36 Determinare Litiu
37 Hemoglobină glicozilată
38 Amilazemie
39 CK
40 CKMb
41 Na (Natriu)
42 k (Potasiu)
43 Phosfor
44 AlbU (Albumina)
45 CreU (Creatinina)
46 Astrup
47 Co-oximetrie
48 Transferina
- Imunologie
49 ASLO*1)
50 VDRL*1) (RBW)
51 RPR*1)
52 Factor rheumatoid
53 Proteina C reactivă*1)
54 IgA seric
55 IgE seric
56 IgM seric
57 IgG seric
58 Imunofixare
59 Crioglobuline
60 Complement seric C3
61 Complement seric C4

8.00
8.00
8.00
17.00
8.00
8.00
10.00
8.00
8.00
10.00
11.00
10.00
9.00
8.00
8.00
10.00
10.00
12.00
8.00
8.00
18.00
40.00
11.00
11.00
23.00
15.00
15.00
15.00
12.00
13.00
15.00
22.00
15.00
50.00
50.00
24.00
14.00
8.00
8.00
15.00
15.00
15.00
15.00
16.00
15.00
8.00
10.00
15.00
15.00

Depistare Chlamydii
Depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi)
Testare HIV (la gravidă*1))
TSH
FT4
Ag Hbe*2)
Ag HBs (screening)*2)
Anti-HAV IgM*2)
Anti HBc*2)
Anti HBe*2)
Anti HCV*2)
STH cu stimulare
FSH
LH
Estradiol
Cortizol
Progesteron
Prolactină
PSA
Free PSA
Confirmare TPHA*1), *4)
CA 125
CA 19-9
CA 15-3
CEA
Troponina
D-Dimer
ATPO
AFP (alfa fetoproteina)
Toxoplasma Ig M
Toxoplasma Ig G
CMV Citomegalovirus Ig M
CMV Citomegalovirus Ig G
Rubella Ig M
Rubella Ig G
Dozare Vitamina B12
Virus Epstein-Barr (EBV) Ig M
Virus Epstein-Barr (EBV) Ig G
T3
T4
BHCG
NT - proBNP
- Bacteriologie
104 Depistare hemoragii oculte
105 Ex. Digestie
106 Ex. Clostridium
107 Ex. Rotavirus
- Exudat faringian
108 Cultură
109 Antibiograma
110 Cultura fungi
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

18.00
40.00
34.00
23.00
23.00
52.00
32.00
41.00
30.00
35.00
65.00
27.00
24.00
24.00
24.00
28.00
26.00
26.00
24.00
24.00
15.00
40.00
50.00
50.00
40.00
70.00
70.00
39.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.00
40.00
40.00
25.00
25.00
35.00
95.00
25.00
15.00
50.00
20.00
18.00
15.00
18.00

- Examene spută
111 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen
112 Cultura
113 Antibiograma
- Analize de urină
114 Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
115 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen
116 Urocultură
117 Antibiograma
118 Determinare glucoză urinară*1)
119 Determinare proteine urinare*1)
120 Calcul renal
121 Amilazurie
- Examene materii fecale
122 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)
123 Coprocultură
124 Antibiograma
125 Cultura fungi
126 Leucocite din scaun (COPROCITOGRAMA)
- Examene din secreţii vaginale
127 Examen microscopic nativ
128 Examen microscopic colorat Gram
129 Cultură
130 Antibiograma
131 Cultură fungi
132 Fungigrama
133 Examen Babes- Papanicolau
- Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi
134 Examen microscopic colorat
135 Cultură
136 Antibiograma
137 Cultură germeni anaerobi
138 Antibiograma
- Examen lichid puncţie
139 Examen microscopic/frotiu
140 Cultură
141 Antibiograma
- Examinări histopatologice
142 Examen histopatologic procedura completa HE 1-3 blocuri
143 Examen histopatologic procedura completa HE 4-6 blocuri
144 Diagnostic histopatologic pe lamă
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3
145
blocuri
Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6
146
blocuri
147 Lavaj bronhoalveolar
148 Citodiagnostic secreţie vaginală
149 Citodiagnostic lichid de puncţie
150 Teste imunohistochimice/set
151 Citodiagnostic spermogramă
152 Citodiagnostic spută

16.00
18.00
15.00
10.00
16.00
18.00
15.00
6.00
6.00
20.00
15.00
15.00
18.00
15.00
17.00
20.00
8.00
12.00
18.00
15.00
17.00
17.00
40.00
8.00
18.00
15.00
18.00
15.00
20.00
18.00
15.00
130.00
250.00
50.00
160.00
280.00
50.00
35.00
80.00
300.00
50.00
35.00

153 Citodiagnostic lichid (urină etc.)
154 Citodiagnostic brosaj
155 Citodiagnostic aspirat bronșic

35.00
40.00
35.00

Anexa nr. 20 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de serviciul paraclinic - Radiologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în anul 2020
Nr.
crt.

Serviciu paraclinic

- Examinări radiologice
1
Radiografie craniană standard 1 incidentă
2
Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței
3
Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri
4
Ex. radiologic bazin
5
Radiografie de membre
6
Ex. radiologic centură scapulară
7
Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV
8
Ex. radiologic părți coloana dorsală
9
Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată
10 Ex. radiologic coloana vertebrală completă, fără coloana cervicală
11 Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă
12 Ex. radiologic torace ansamblu
13 Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/Ex. radiologic
torace şi organe ale toracelui
14 Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2
planuri
15
16
17
18
19
20

Ex. radiologic esofag, ca serviciu independent
Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal), cu
substanţă de contrast nonionică
Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileocecală, cu substanţa de contrast
Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire pe sonda duodenală

Tarif
-leiAn 2020
30.00
35.00
35.00
30.00
35.00
30.00
35.00
42.00
42.00
35.00
32.00
32.00
32.00
32.00
30.00
56.00
82.00
100.00
70.00
250.00

21

Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast
nonionică
Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast

22

Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului

280.00

23
24
25
26
27
28
29

CT craniu fără substanţă de contrast
CT regiune gât fără substanţă de contrast nonionică
CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică
CT abdomen fără substanţă de contrast
CT pelvis fără substanţă de contrast
CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast nonionică/segment
CT membre/membru fără substanţă de contrast

150.00
150.00
200.00
200.00
175.00
200.00
200.00

250.00

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică
CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos
CT pelvis nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos
CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment
CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment
CT ureche internă
Uro CT
Angiografie CT membre
Angiografie CT craniu
Angiografie CT regiune cervicală
Angiografie CT abdomen
Angiografie CT pelvis
RMN cranio - cerebral nativ
RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment
PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN extremități nativ/segment - genunchi, cot, gleznă etc.
RMN umăr nativ
RMN sân nativ
RMN umăr nativ și cu substanță de contrast
RMN sân nativ și cu substanță de contrast
RMN cranio - cerebral nativ și cu substanță de contrast
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală etc.) nativ și cu substanță
de contrast
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast
RMN extremități nativ/segment - genunchi, cot, gleznă etc., cu substanță de
contrast
RMN cord cu substanță de contrast
Uro RMN cu substanță de contrast
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
Angiografia RMN artere renale sau aorta
Angiografie RMN/segment craniu, abdomen, pelvis etc.
Angiografie carotidiană cu substanță de contrast
Ecografie generală (abdomen + pelvis)
Ecografie abdomen
Ecografie pelvis
Ecografie transvaginală
Ecografie de vase (vene)
Ecografie de vase (artere)
Ecografie endocrină
Ecografie obstetricală
Ecografie transfontanelară
Ecografie + Doppler color
Ecografie de organ/articulație/părți moi
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II
Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN
Ecografie morfologică
Senologie imagistică-ecografie

375.00
375.00
450.00
400.00
400.00
400.00
360.00
375.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
450.00
450.00
700.00
450.00
450.00
450.00
450.00
450.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
850.00
400.00
400.00
600.00
400.00
80.00
80.00
80.00
50.00
120.00
120.00
70.00
50.00
40.00
100.00
50.00
350.00
100.00
400.00
80.00

79
80
81

Ecocardiografie
Ecocardiografie transesofagiană
Mamografie în 2 planuri/pentru un sân

82
83

Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor
Electromiografie

100.00
170.00
40.00/pentru
un sân
25.00
100.00

Anexa nr. 21 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate pentru servicii stomatologice și de chirurgie maxilo-facială
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tarif
- lei An 2020
SERVICII STOMATOLOGICE ȘI DE CHIRURGIE MAXILO - FACIALĂ
Denumirea analizei

- Generale
Consultaţie
Sigilare - dinte
Tratament albire (Opalescence)
Aplicare bijuterii dentare
- Paradontologie
Detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă
Chiuretaj subgingival per dinte
Tratament desensibilizare - dinte
- Terapie
Coafaj indirect
Obturație compozit tip I
Obturație compozit tip II
Obturație compozit tip III
Reconstrucție coronară
Armarea obturației cu pivot metalic
Armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă
Tratament gangrena complicată
Tratament de canal (include obturație de canal) monoradiculari
Tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari
Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) monoradiculari
Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) pluriradiculari
- Protetică
Coroană provizorie cabinet
Coroană provizorie laborator
Inlay compozit
Inlay ceramic
Fațetă compozit
Fațetă ceramic
Coroană metalică
Coroană metalo-compozit
Coroană metalo-plastică

Gratuit
20,00
500,00
90,00
50,00
10,00
10,00
30,00
60,00
70,00
80,00
120,00
20,00
100,00
100,00
70,00
100,00
120,00
150,00
20,00
40,00
150,00
500,00
250,00
800,00
80,00
240,00
150,00

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Coroană metalo ceramică fizionomică
Coroană ceramică pe Zirconiu
Coroană ceramică pe suport Au-Pt
Coroană integral ceramic
Rcr mono/pluriradicular
Proteză totală acrilică maxilară/mandibulară
Proteză parțială acrilică
Proteză parțială rigid elastic
Proteză parțială elastic
Proteză scheletată cu crosete turnate
Proteză scheletată cu culise sau capse
Rebazare rigidă
Rebazare elastică
- Chirurgie
Cauterizare
Extracție dinte lapte
Extracție monoradicular
Extracție pluriradicular
Extracție prin alveotomie
Sutură
Tratament alveolită
Extracție dinte parodontotic
Decapusonare (inclusiv anestezia)
Rezecție apicală frontali
Rezecție apicală premolari
Rezecție apicală molari
Odontectomie

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

400,00
800,00
700,00
800,00
60,00
600,00
450,00
800,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
200,00
400,00
30,00
20,00
50,00
70,00
150,00
30,00
50,00
20,00
70,00
200,00
220,00
400,00
200,00

Anexa nr. 22 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Medicina Legală din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1

Denumire specialitate/serviciu
MEDICINĂ LEGALĂ
Test de narcodependenţă, la fişele pentru plecare în străinătate

Tarif
-leiAn 2020
75

Anexa nr. 23 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru aparţinători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu
Tarif/zi – taxă hotelieră
Tarif/1 meniu

Tarif
–leiAn 2020
20
5

Anexa nr. 24 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de compartimentul Recuperare Neurologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu
RECUPERARE NEUROLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
Tarif/cură de 14 zile tratament recuperator

Tarif
-leiAn 2020
283
3.962

Anexa nr. 25 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de compartimentul Psihiatrie Cronici din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
-leiAn 2020

PSIHIATRIE CRONICI
Consult psihiatric la cerere
50
Consult/referat medical comisie handicap
50
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
50
Adeverinţă medicală
15
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
145
Anexa nr. 26 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020

Nr.
crt.
1
2
1
2

Tarif
-leiAn 2020
SECŢIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
202
Tarif/cură de 12 zile tratament recuperator
2.424
COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ ORTOPEDIE ŞI
TRAUMATOLOGIE
Tarif/zi de spitalizare şi tratament
268
Tarif/cură de 11 zile tratament recuperator
2.948
Denumire specialitate/serviciu

Anexa nr. 27 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019

TARIFE
practicate de Ambulatoriul Reabilitare Medicală din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2020
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

4
5
6
7
8
9

REABILITARE MEDICALĂ
Consultație medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii
de muncă
Control
Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şedință
Tarif cură/10 zile (10 şedinţe)
Tratament infiltrativ
Tarif masaj/şedinţă
Tarif Kinetoterapie/şedinţă

10

Adeverinţă medicală

1
2
3

Tarif
-leiAn 2020
50
50
50
25
28
420
15
10
10
15

Anexa nr. 28 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de secţia Boli Infecțioase din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire specialitate/serviciu
BOLI INFECȚIOASE
Consultație medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de
muncă
Administrare perfuzii
Efectuare injecție subcutanată
Efectuare injecție intradermică
Efectuare injecție intramusculară
Efectuare injecție intravenoasă
Adeverinţă medicală

Tarif
-leiAn 2020
50
50
50
25
10
10
10
10
15

Anexa nr. 29 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de cabinetul Diabet, Nutriție, Boli Metabolice
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1

Denumire specialitate/serviciu
DIABET, NUTRITȚE, BOLI METABOLICE
Consultație la cerere

Tarif
-leiAn 2020
50

2
3
4
5
6
7
8

EKG (efectuare)
Efectuare injecție intravenoasă
Efectuare injectie intramusculară
Efectuare injecție subcutanată
Măsurare glicemie (glucometru)
Indice gambă/braţ
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)

20
10
10
10
5
15
50

Anexa nr. 30 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de cabinetul/secţia Psihiatrie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3

Denumire specialitate /serviciu
CABINET PSIHIATRIE

Tarif
-leiAn 2020

Consult psihiatric la cerere
Consult psihiatric/referat medical comisie handicap
Consult psihiatric/referat medical comisie expertizarea capacităţii
de muncă
Evaluare psihologică/referat medical comisie handicap
Evaluare psihologică/referat medical comisie expertizarea
capacității de muncă
Opinie medicală la cerere
Program recuperator
Examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere
Reabilitare alcoolică ambulatorie
Acte medicale pentru notariat
Aviz interdicţie pentru diverse activități profesionale
Adeverinţa medicală
SECŢIE PSIHIATRIE
Aviz de interdicție eliberat de comisia medicală psihiatrică
Taxă efectuare expertiză medico - legală psihiatrică/comisie
medicală psihiatrică
Copie bilet de externare la solicitare

50
50
50
30
30
100
50
30
100
200
200
10
200
200
5

Anexa nr. 31 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Anatomie Patologică din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
ANATOMIE PATOLOGICĂ

Taxă îmbălsămare
Taxă cosmetizare
Taxă pentru frigider
Taxă de urgență examen histopatologic piesă mică (biopsie)

Tarif
- lei An 2020
76
45
40
50

5
6
7

Taxă de urgență examen histopatologic piesă mare (piesă
operatorie)
Taxă de urgență citologie
Autopsie anatomopatologică

100
50
300

Anexa nr. 32 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Cardiologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire specialitate/serviciu
CARDIOLOGIE
EKG (efectuare)
Interpretare EKG continuu (24 ore, Holter) + interpretare
Holter TA + interpretare
Ecodoppler cardiac
Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț
Test de efort

Tarif
–leiAn 2020
20
150
120
120
50
150

Anexa nr. 33 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Chirurgie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denumire specialitate/serviciu
CHIRURGIE

Panarițiu
Flegmoanelor superficiale mână fără limfagită
Flegmoanelor loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor
Abces de părți moi
Abces pilomidal
Furuncul
Furuncul antracoid, furunculozei
Hidrosadenitei
Serom posttraumatic
Arsuri termice <10%
Leziuni externe prin agenți chimici <10%
Hematom
Plăgi tăiate superficiale
Degerături (gr.1 și gr. 2)
Flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos
Adenoflegnionul
Supurațiilor postoperatorii
Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic
(polinevrită, supurații, microangiopatie)
Afecțiuni mamare superficiale
Supurații mamare profunde
Granulom ombilical

Tarif
-leiAn 2020
140
140
140
140
140
120
120
120
120
120
120
140
140
120
275
225
125
140
125
225
125

22
23
24

Abces perianal
Fimozei (decalotarea, debridarea) + fimotomie
Tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor
neinfectate
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Toaleta plăgii, pansament
Extragere fire
Puncție postmastectomie
Ablație unghială
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)

25
26
27
28
29
30

275
275
225
140
80
80
80
140
50

Anexa nr. 34 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Dermatologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2020

DERMATOLOGIE
Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/
50
leziune
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
50
Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezie,
100
excizie, sutură – inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)
Anexa nr. 35 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Gastroenterologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire specialitate/serviciu
GASTROENTEROLOGIE
Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie)
Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie)
Endoscopie digestivă superioară + biopsie
Endoscopie digestivă superioară + Biopsie + H. pylori
Endoscopie digestivă inferioară + Biopsie
Administrarea medicamentelor ( IM, IV, SC, ID)
Clismă evacuatorie
Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi
(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider)

Tarif
-leiAn 2020
370
370
500
530
500
10
50
50

Anexa nr. 36 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019

TARIFE
practicate de Nefrologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumire specialitate/serviciu
NEFROLOGIE

EKG (efectuare)
Efectuare injecție intravenoasă
Efectuare injecție subcutanată
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru
biopsie
Pansament cateter venos central/montare fire la pacient neinternat

Tarif
–leiAn 2020
20
10
10
40
50

Anexa nr. 37 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Ginecologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Denumire specialitate/serviciu
GINECOLOGIE
Manevre de mică chirurgie
Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz
Recoltarea pentru test BABES PAPANICOLAU
Extracție de corpi străini (DIU)
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Montare DIU
Taxă monitorizare parturientă și făt
Avort la cerere cu anestezie locală
Avort la cerere cu anestezie generală
Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie
Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic
Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital
Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi
Monitorizare cardiacă fetală
Monitorizare sarcină la termen
Manoperă scos fire post operatoriu la pacienții operați de alți furnizori
de servicii medicale
Colposcopie

Tarif
-leiAn 2020
150
60
50
100
180
200
150
600
800
1.000
1.500
180
25
45
500
50
300

Anexa nr. 38 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Otorinolaringologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif

crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

OTORINOLARINGOLOGIE
Tratament chirurgical colecție sept flegmon, periamigdalian,
furuncul CAE
Extracție corpi străini
Tamponament anterior
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Cura chirurgicală a othematomului
Audiometrie la căști sau în câmp liber, vocală sau tonală
Tratament chirurgical al traumatismelor ORL
Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale

-leiAn 2020
150
100
100
400
500
20
450
200

Anexa nr. 39 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Ortopedie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Denumire specialitate/serviciu
ORTOPEDIE
Luxație, entorsă sau fractura a antebrațului, pumnului, gleznei, oaselor
carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange
Entorsa sau luxația patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară,
fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii
tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc,
instabilitatea acută de genunchi, ruptură musculară
Fractura femurului, luxația, entorsa, fractura de gambă cu aspect
crurepedios, tratamentul scoliazei, cifozei, spondilolostezisului, ruptura
musculare
Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la
falange
Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare
Consultație, examen, diagnostic și tratament în displazia luxantă a
șoldului, în primele 6 luni
Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital, în primele 3 luni
Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior
plat valg
Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, postraumatice,
hematom, serom, edem, resturi de bont

Tarif
–leiAn 2020
60
60

100
60
60
60
60
60
60

Anexa nr. 40 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Reumatologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu
REUMATOLOGIE

Tarif
–leiAn 2020

1

Infiltrații intraarticulare

20
Anexa nr. 41 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019

TARIFE
practicate de Urologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire specialitate/serviciu
UROLOGIE
Dilatația stricturii uretrale
Cateterismul uretrovezical ”a demeure” pentru retenție completă de
urină
Efectuare injecție intravenoasă

Tarif
–leiAn 2020
60
60
10

Anexa nr. 42 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Medicină internă - Geriatrie și Gerontologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Tarif
–leiAn 2020
MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
Efectuare injecție intravenoasă
10
EKG (efectuare)
20
Oscilometrie (Doppler vascular)
10
Spirometrie
20
Aerosol/caz
5
Servicii medicale de bronhoscopie
250
Denumire specialitate/serviciu

Anexa nr. 43 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Oftamologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumire specialitate/serviciu
OFTALMOLOGIE
Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia
Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie)
Explorarea funcției binoculare, examen diplopie
Extracția corpilor străini
Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente
Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medicală

Tarif
–leiAn 2020
20
20
20
30
30
40
200

(determinare acuitate vizuală, examen biomicroscopic, examen refracție,
examen oftalmologic, perimetrie)
Perimetrie statică
Perimetrie computerizată

8
9

30
50

Anexa nr. 44 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Neurologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
NEUROLOGIE
EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă intermitentă)
EEG Standard cu interpretare
EEG cu mapping și CD
Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea boli cronice

Tarif
–leiAn 2020
50
75
120
198

Anexa nr. 45 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, în anul 2020













Consultațiile medicale la cerere 50 lei
Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 lei;
Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 lei;
Adeverinţă medicală 10 lei;
Fișa medicală pentru obținerea permisului de conducere auto se taxează astfel :
- număr examinări 6 x 15 lei/examinare
- taxă eliberare 10 lei
Fișa medicală pentru obținerea permisului de port armă se va taxa astfel :
- număr examinări x 15 lei/examinare
- taxă eliberare 10 lei
Fișa medicală pentru plecarea în străinatate :
- număr consultații x 15 lei/consultație
- taxă eliberare 10 lei
Certificate medicale prenupțiale se vor taxa astfel :
- examen VDRL
6 lei
- examen psihologic 25 lei
- taxa eliberare
10 lei
TOTAL
41 lei
Fișa medicală pentru angajare și control periodic :
-examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini 25 lei
-examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini (pentru
persoanele juridice cu mai mult de 10 angajați) 20 lei
-examen clinic general pentru expuneri la radiații ionizante 35 lei
-examen psihologic 25 lei, la recomandare medic de medicina muncii
Examene medicale aferente certificatului prenupțial pentru străini 100 lei

Nota : Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de medicul de medicina
muncii conform HGR 1169/12.12.2011, care modifică HGR 355/2007, privind sănătatea
lucrătorilor, care nu sunt reglementate prin acte normative emise de Ministerul Sănătății, vor fi
aprobate doar prin Hotărâre a Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
Anexa nr. 46 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru aparținători - Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în
anul 2020

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Tarif
–leiAn 2020

PEDIATRIE
Taxă Salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi (1 pat, 1 pătuț, baie
50
proprie, televizor, aer condiționat, frigider)
Taxă aparţinător/zi conform art. 221 Legea 95/2006, pentru copilul pentru
20
mai mare de 3 ani

1
2

Anexa nr. 47 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru investigații practicate de Cabinet Medicină sportivă din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în anul 2020

Nr.
crt.
1
2

Denumire specialitate/serviciu
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la
competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri)
Consultație medicină sportivă preventivă (necesară participării la
competiții sportive) și/sau curative (boli, accidentări, scutiri) pentru
grupuri mai mari de 10 solicitanți

Tarif
- lei An 2020
25
20

Anexa nr. 48 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice și juridice,
în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2

Denumire serviciu/foaie
Xerocopie format A4
Xerocopie format A3

REGISTRATURĂ

Tarif
–leiAn 2020
0,50
1,00

Anexa nr. 49 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019

TARIFE
pentru investigații practicate de Cabinet Alergologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
CABINET ALERGOLOGIE
Testare set standard de alergeni
Testare anestezice stomatologice
Testare PATCH (substanțe chimice, medicamente etc)
Consultație medicală la cerere

Tarif
- lei An 2020
100
80
100
50

Anexa nr. 50 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Dispensar TBC din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumire specialitate/serviciu
SECȚIA TBC

Tarif
-leiAn 2020

Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Radiografie torace
Spirometrie
Aerosol/caz
Efectuare injecție intravenoasă
Examen microscopic BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural,
secreții)
Examen prin cultură BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural,
secreții)
Antibiograma BK (INH, RMP, PAS)
IDR
Adeverinţă medicală
EKG (efectuare)

50
50
50
32
20
5
10
20
70
100
20
10
20

Anexa nr. 51 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Oncologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumire specialitate/serviciu
ONCOLOGIE
Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Spălare şi heparinare cameră implantabilă

Tarif
-leiAn 2020
50
50
50
50

5
6
7
8
9

Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară)
Masaj limfedem
Efectuarea injecţie intramusculară
Efectuarea injecţie intravenoasă
Adeverinţă medicală

15
35
10
10
15

Anexa nr. 52 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba nr. 201 din 16 octombrie 2019
TARIFE
practicate de Hematologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
în anul 2020
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tarif
-leiAn 2020

Denumire specialitate/serviciu
HEMATOLOGIE

Consultaţie medicală la cerere
Consult/referat medical comisie handicap
Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă
Spălare şi heparinare cameră implantabilă
Efectuare injecţie subcutanată (terapie hormonală şi moleculară)
Masaj limfedem
Efectuarea injecţie intramusculară
Efectuarea injecţie intravenoasă
Adeverinţă medicală

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

50
50
50
50
15
35
10
10
15

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr. 22458/16 octombrie 2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2020
Expunere de motive
Conform principiului autonomiei locale, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la
resurse financiare pe care le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor lor, pe baza și în limitele
prevăzute de lege. Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii nivelurilor
tarifelor și taxelor locale, în condițiile legii.
În exerciarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliile
județene stabilesc impozite, tarife și taxe locale, în condițiile legii. Acestea, ca surse de venituri
proprii ale bugetelor județene, sunt reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Anual, conform legislației în vigoare Consiliul Județean Alba adoptă pentru anul fiscal
următor hotărâri privind taxele, taxele speciale și tarifele atât pentru activitatea proprie cât și
pentru instituțiile din subordinea sa.
Impozitele, taxele locale şi tarifele constituie o sursă importantă de venituri şi sunt
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în
condiţiile legii.
De asemenea taxele şi tarifele stabilite pentru fiecare instituţie publică subordonată
Consiliului Judeţean Alba şi prezentate în anexele la prezentul proiect de hotărâre, constituie
venituri la bugetele proprii ale acestor instituţii.
Pentru anul fiscal 2020 la stabilirea nivelului taxelor locale au fost luate în considerare
propunerile direcţiilor și compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, și
anume: Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Programe, lucrări, întreținere
drumuri, Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, Direcția Juridică și Administraţie
Publică, şi ale instituţiilor subordonate: Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba,
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, Centrul de Cultură ”Augustin
Bena” Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia,
Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, Spitalul de Pneumoftiziologie
Aiud, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.
Descrierea situației actuale
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 326/13 decembrie 2018 au fost aprobate
nivelul tarifelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019.
Propunerile direcţiilor și compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba,
precum și cele propuse de către instituţiile subordonate acestuia sunt prezentate în anexele nr.152 la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxele locale şi tarifele datorate bugetului general
al județului Alba în anul 2020.
Prin dimensionarea tarifele și taxele locale propuse pentru anul 2020 se urmărește
asigurarea unor surse de venituri la bugetul local și al instituțiilor subordonate, în vederea
angajării și acoperirii cheltuielilor acestor bugete.
Baza legală
- art. 173 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 43, art. 190 și art. 193 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20 alin. 1 lit. b şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 71/2018 pentru modificarea art. 84 alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale;
- Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local;
- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane;
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind
furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei;
- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a
dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor
români, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2156/2005 privind
tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
- Ordinul comun nr. 107/356/2010 al ministrului administraţiei şi internelor şi al
ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi
desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinul comun nr. 397/836/2018 al ministrului sănatății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în
anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, cu modificările și completările ulterioare.

În sensul celor precizate mai sus, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri
judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de
cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 201 din 16
octombrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22460/16 octombrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea de taxe locale şi tarife
datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 5 decembrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
din luna decembrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 201/16 octombrie 2019 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate
bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2020
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

Nr. 26819/04.12.2019

CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general
al Judeţului Alba, în anul 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Consiliul Județean Alba stabilește anual, pentru anul următor nivelul
taxelor locale, taxelor speciale și a tarifelor.
La baza fundamentării nivelului taxelor şi tarifelor pe anul 2020, care fac obiectul
prezentului proiect de hotărâre, s-au avut în vedere prevederile legale în vigoare şi propunerile
direcţiilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum
şi ale instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Judeţean Alba, astfel că taxele locale şi
tarifele datorate bugetului general al judeţului pentru anul 2020 sunt cele propuse şi prezentate în
anexele nr. 1-52.
Unele taxe și tarife datorate bugetului general al Județului Alba, propuse pentru anul
2020 de către direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului propriu şi instituţiilor subordonate, au
suferit modificări față de cele aprobate pentru anul 2019, astfel:
I. În ceea ce privește nivelul tarifelor și taxelor percepute de direcţiile şi serviciile din
cadrul aparatului propriu al Județean Alba, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se
propun următoarele:
Prin adresa nr. 17772/21.08.2019, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de
Transport, propune modificarea tarifelor în concordanță cu prevederile legale în vigoare,
respectiv art. 8^1, alin. (2), lit. k) din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu
modificările și completările ulterioare și cu prevederile Legii nr. 328/2018 pentru modificarea și
completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, conform Anexei nr. 6 „Tarife
pentru prestaţiile specifice realizate de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport,
în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean”,
și anume:

Nr.
crt.

1

Prestaţia specifică

Eliberarea licenţei de traseu pentru
transportul public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
326/13.12.2018
privind stabilirea de
taxe locale şi tarife
datorate bugetului
general al judeţului
Alba, în anul 2019
200 lei
pentru o cursă
(tarif pentru 3 ani)

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

-

2

Înlocuirea licenţei de traseu pentru
transportul public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale în cazul
pierderii, deteriorării sau sustragerii
acesteia
Înlocuirea licenţei de traseu pentru
transportul public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale ocazionată de
eliberarea unei noi licențe comunitare, de
schimbarea denumirii operatorului de
transport sau a sediului social al acestuia
Eliberarea/prelungirea licenței de traseu
județean pentru autovehiculele active
necesare efectuării traseului, pentru o
cursă
Înlocuirea licenței de traseu județean
ocazionată de pierderea, sustragerea ori
deteriorarea celei eliberate

3

4

5

150 lei
pentru o cursă
(tarif pentru 3 ani)

-

20% din tariful iniţial

-

-

42 lei
(tarif pentru 1 an)

-

117 lei
(tarif pentru o
bucată)

Notă: tariful pentru o prestație specifică, aferent eliberării licenței de traseu pentru o
perioadă diferită de cea prevăzută în prezentul tabel, se stabilește ca multiplu lunar al tarifului
perceput pentru un an.
 Prin adresa nr. 17299/13.08.2019, Direcția Juridică și Administraţie Publică propune
modificarea tarifelor pentru prestări de servicii de xerocopiere, servicii de producție
editorială-tarif editare (tehnoredactare) şi servicii de producţie tipografică-tarif editare
(tiraj), pentru anul 2020, datorită creșterii cheltuielilor în funcție de care se calculează
costul serviciilor de xerocopiere şi a serviciilor de producţie editorială şi tipografică,
conform Anexei nr. 7 „Tarife pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi
juridice” , și anume:
Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2019

Nr.
crt.

Denumirea lucrării

0,40

1

Xerocopie format A4 (lei)
- pagină
- față
- față-verso
Xerocopie format A3 (lei)
- pagină
- față
- față-verso

0,60

2

3

Servicii de producție editorială-tarif
editare (lei/pagină A4)

4

Servicii de producție editorială-

Tarif propus prin Proiectul
de Hotărâre
nr.201/16.10.2019 pentru
anul 2020

0,70
1,40
1,40
2,80

3,50

-

tehnoredactare (lei/pagină A4)
- 1-5 pagini
- 6-25 pagini
- peste 25 de pagini

5
6
7

Servicii de producție tipografică-tarif
editare (tiraj) (preț tiraj=lei/foaie x
tiraj*)
Taxe de identificare în arhivă a
documentelor
Taxă eliberare xerocopii din arhivă

-

5,00

-

2,50

-

1,20

0,15

0.50

-

10

-

5

Notă: * se referă la tirajul curent la care se adaugă comanda solicitată.
Celelalte taxe și tarife percepute de direcțiile și serviciile Consiliului Județean Alba
rămân la nivelul celor stabilite prin HCJ nr. 326/13.12.2019, respectiv:
 Prin adresa nr. 16405/31.07.2019, Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
propune menținerea taxelor și tarifelor pentru anul 2020 la nivelul celor practicate în anul
2019, prevăzute în Anexa nr. 1 „Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor”;
 Prin adresa nr. 18251/28.08.2019, Serviciul Programe, lucrări, întreținere drumuri
propune menținerea „Tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor județene aplicate
pentru vehicule rutiere a căror masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe
și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele legale”,
prevăzute în Anexa nr. 3, „Tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor județene”
prevăzute în Anexa nr. 4 și „Tarifelor pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a
autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la drumul judeţean”, prevăzute în Anexa nr.
5, la nivelul stabilit pentru anul 2019;
II. În ceea ce privește nivelul tarifelor și taxelor percepute de instituțiile din subordinea
Consiliului Județean Alba, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propun următoarele:
 Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, prin adresa nr. 17229/12.08.2019,
propune modificarea în ceea ce priveşte Taxele de şcolarizare şi Taxele şi tarifele
pentru serviciile prestate şi produsele realizate astfel: eliminarea Cursului de formare
profesională: ”operare adobe/corel” şi a două tarife: ”CD audio (ex.
spectacole/concerte live, înregistrări audio etc.)” și ”DVD (antologii de folclor,
spectacole şi concerte înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale, etc.)”, şi
introducerea a două Cursuri de formare profesională: ”operator sunet” şi ”arte
decorative”. Celelalte taxe şi tarife pentru serviciile prestate și produsele realizate se
mențin la nivelul stabilit pentru anul 2019, conform Anexei nr. 9 „Taxe şi tarife
percepute de Centrul de Cultură Augustin Bena” Alba.
Tarife pentru serviciile prestate și produsele realizate

Nr.
crt.

SPECIFICAŢIE

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba, în

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

1

CD audio (ex. spectacole/concerte live,
înregistrări audio etc.) - (realizate de
Școala de Arte și Meșteșuguri
”Augustin Bena”)
DVD (antologii de folclor, spectacole şi
concerte înregistrate, demonstraţii de
meşteşuguri tradiţionale, etc.) (realizate de Școala de Arte și
Meșteșuguri ”Augustin Bena”)

2

anul 2019
25 lei

0 lei

40 lei

0 lei

 Prin adresa nr. 2904/30.07.2019 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, propune
majorarea tarifului de arheologie - descărcare sarcină arheologică, ca urmare a aplicării
art. 34 (1) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene, conform anexei nr. 10 „Taxe și tarife percepute de Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia”, respectiv:

Nr.
crt.

1

SPECIFICAŢIE

Tarif arheologie - descărcare sarcină
arheologică

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2019
35 lei/oră

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

40 lei/oră

 Teatrul de Păpuşi ”Prichindel” Alba Iulia, prin adresa nr. 1129/22.07.2019, propune
majorarea tarifului ”Chirie sală/oră” ca urmare a reabilitării și modernizării complexe a
clădirii teatrului, în special, sala de spectacol şi zonele destinate publicului, precum şi
alinierii preţului cu tarifele practicate pe piaţă, potrivit anexei nr. 11 ”Tarife percepute
de Teatrul de păpuşi ”Prichindel” Alba Iulia” și anume:

Nr.
crt.

1

SPECIFICAŢIE

Chirie sală/oră

Tarif aprobat prin
Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului general al
judeţului Alba, în anul
2019
200 lei

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

300 lei

 Potrivit adresei nr. 2073/30.07.2019, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, solicită
introducerea, şi modificarea (majorarea şi diminuarea) unor tarife având în vedere,
prețurile practicate pe piață de furnizorii de servicii similare precum și costurile directe și
indirecte, acestea fiind aprobate la nivelul unității de către Comitetul Director, după cum
urmează:
Anexa nr. 13 „Tarife pentru serviciile paraclinice percepute de Spitalul de
Pneumoftiziologie Aiud” respectiv:

Nr.
crt.

Denumirea analizei

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2019

Tarif propus prin
Proiectul de Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

Biochimie
1

Amilază

0.00

15.00

2

LDH

0.00

10.00

3

Fier seric - Sideremie

7.00

8.00

4

HDL colesterol

8.00

9.00

5

LDL colesterol

7.00

8.00

6

Trigliceride serice

7.00

8.00

20.00
0.00

16.00
13.00

Analiză urină
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

Urocultură (inclusiv antibiogramă pentru
culturi pozitive)

Antibiogramă
Examen lichid puncție
20.00
Cultură
Antibiogramă
0.00
Examen spută nespecific
Cultura
30.00
Antibiograma
0
Examen materii fecale
Examen coproparazitologic ( 3 probe)
0.00
Coprocultură
0.00
Antibiogramă
0.00
Depistare Clostridium Difficile
0.00
Examen secreții otice, nazale, puroi
Cultură
0.00
Antibiogramă
0.00
Tarife - laborator de imagistică medicală
Ex. radiologic torace și organe ale toracelui
30.00

Celelalte tarife prevăzute în Anexa nr. 13 „Tarife pentru serviciile paraclinice percepute
de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud” rămânând la nivelul stabilit pentru anul 2019.

16.00
13.00
17.00
13.00
12.00
16.00
13.00
50.00
16.00
13.00
40.00

Prin aceeași adresă, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud solicită introducerea unor noi
tarife practicate pentru aparținători, la cerere, prevăzute în anexa nr.17 ”Tarife practicate
pentru aparținători la cerere, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud”, respectiv:

Nr.
crt.

Denumire serviciu

1

Tarif meniu - fel principal*

2

Tarif meniu complet*

Hotărârea nr. 326/13.12.2018
privind stabilirea de taxe
locale şi tarife datorate
bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2019

Tarif propus prin
Proiectul de Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

0,00

7,00

0,00

9,00

Notă: *Tarifele propuse includ veselă de unică folosință utilizată pentru aparținători.
De asemenea, tarifele prevăzute în Anexa nr. 14 ” Tarife practicate de Ambulatoriu
Integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud”, Anexa nr. 15 ” Tarife practicate de
Laboratorul de explorări funcționale din cadrul Spitalulului de Pneumoftiziologie Aiud” și
Anexa nr. 16 ” Tarife practicate de Biroul de Statistică și Internări din cadrul Spitalului de
Pneumoftiziologie Aiud” rămân la nivelul stabilit pentru anul 2019.
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, prin adresa nr. 13345/12.08.2019 solicită
introducerea, eliminarea și modificarea (majorarea şi diminuarea) unor tarife pentru
servicii medicale la cerere având în vedere costurile directe și indirecte, precum și
prețurile practicate pe piață de furnizorii de servicii similare, acestea fiind aprobate la
nivelul unității de către Comitetul Director, după cum urmează:
Anexa nr. 18 „Tarife pentru eliberare documente arhivă din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia”:

Nr.
Crt.

1
2
3
4

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind Tarif propus prin
Proiectul de
stabilirea de taxe locale
Hotărâre
Denumire specialitate/serviciu
şi tarife datorate
bugetului
nr.201/16.10.2019
general al judeţului
pentru anul 2020
Alba, în anul 2019
ARHIVĂ
5
10
Copie bilet externare la cerere
5
10
Copie certificat constatator al naşterii
5
Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei
10
de internare şi a diagnosticului
30
Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de
50
spitalizare de zi/fişa U.P.U.

Anexa nr. 19 "Tarife practicate de serviciul paraclinic - Laborator din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia":

Nr.
Crt.

Serviciul Paraclinic

- Hematologie
1 Numaratoare reticulocite
2 Examen citologic al frotiului sanguin*3)
3 VSH*1)
4 Timp de sângerare
5 Timp Quick, activitate de protrombină*1)
6 INR*1) (International Normalised Ratio)
Timp Quick şi INR*1 (International Normalised
7 Ratio)
8 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1))
9 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)
10 Fibrinogenemie*1)
- Biochimie
11 Uree serică*1)
12 Acid uric seric*1)
13 Creatinină serică*1)**)
14 Calciu ionic seric*1)
15 Calciu seric total*1)
16 Magneziemie*1)
17 Sideremie*1)
18 Glicemie*1)
19 Colesterol seric total*1)
20 Trigliceride serice*1)
HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și
21 dislipidemii la copii*1))
LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la
22 copii*1))
23 Proteine totale serice*1)
24 TGO*1) (ASAT)
25 TGP*1) (ALAT)
26 Fosfatază alcalină*1) (ALP)
27 Gama GT
28 LDH
29 Bilirubină totală*1)
30 Bilirubină directă*1)
31 Electroforeza proteinelor serice*1)
32 Hemoglobină glicozilată
33 CK
34 CKMb
35 Na (Natriu)

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului
general al judeţului
Alba, în anul 2019

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre
nr.201/16.10.201
9 pentru anul
2020

6.00
19.00
4.00
6.00
7.00
8.00
0.00

15.00
25.00
8.00
7.00
0.00
0.00
15.00

8.00
8.00
14.00

9.00
9.00
15.00

6.00
6.00
6.00
8.00
6.00
6.00
8.00
6.00
6.00
8.00
9.00

8.00
8.00
8.00
17.00
8.00
8.00
10.00
8.00
8.00
10.00
11.00

8.00

10.00

7.00
6.00
6.00
8.00
8.00
10.00
6.00
6.00
16.00
21.00
12.00
12.00
10.00

9.00
8.00
8.00
10.00
10.00
12.00
8.00
8.00
18.00
23.00
15.00
15.00
12.00

36 k (Potasiu)
37 Phosfor
- Imunologie
38 ASLO*1)
39 VDRL*1) (RBW)
40 RPR*1)
41 Factor rheumatoid
42 Proteina C reactivă*1)
43 Complement seric C3
44 Complement seric C4
45 TSH
46 FT4
47 Anti HBe*2)
48 Confirmare TPHA*1), *4)
- Exudat faringian
49 Cultură
50 Antibiograma
51 Cultura fungi
- Examene spută
52 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen
53 Cultura
54 Antibiograma
- Analize de urină
55 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen
56 Urocultură
57 Antibiograma
- Examene materii fecale
58 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)
59 Coprocultură
60 Antibiograma
61 Cultura fungi
- Examene din secreţii vaginale
62 Examen microscopic nativ
63 Examen microscopic colorat Gram
64 Cultură
65 Antibiograma
66 Cultură fungi
67 Fungigrama
- Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi
68 Examen microscopic colorat
69 Cultură
70 Antibiograma
71 Cultură germeni anaerobi
72 Antibiograma
- Examen lichid puncţie
73 Examen microscopic/frotiu
74 Cultură
75 Antibiograma

11.00
13.00

13.00
15.00

12.00
6.00
6.00
10.00
11.00
11.00
11.00
21.00
21.00
34.00
13.00

14.00
8.00
8.00
15.00
15.00
15.00
15.00
23.00
23.00
35.00
15.00

16.00
13.00
16.00

18.00
15.00
18.00

14.00
16.00
13.00

16.00
18.00
15.00

14.00
16.00
13.00

16.00
18.00
15.00

12.00
16.00
13.00
15.00

15.00
18.00
15.00
17.00

6.00
10.00
16.00
13.00
15.00
15.00

8.00
12.00
18.00
15.00
17.00
17.00

6.00
16.00
13.00
16.00
13.00

8.00
18.00
15.00
18.00
15.00

6.00
16.00
13.00

20.00
18.00
15.00

- Examinări histopatologice
76 Citodiagnostic lichid de puncţie

35.00

80.00

Anexa nr. 20 " Tarife practicate de serviciul paraclinic - Radiologie din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Alba Iulia":

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Secția radiologie

RMN cranio cerebral nativ
RMN regiune coloana vertebrală
(cervicală, toracică, lombară)
nativ/segment
PACHET RMN regiune coloana
vertebrală (cervicală, toracică,
lombară) nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN extremități nativ/segment
genunchi, cot, glezna etc.
RMN umăr nativ
RMN sân nativ
RMN umăr nativ și cu substanță de
contrast
RMN sân nativ și cu substanță de
contrast
RMN cranio cerebral nativ și cu
substanță de contrast
RMN regiuni coloana vertebrală
(cervicală, toracală etc.) nativ și cu
substanță de contrast
RMN abdominal nativ și cu substanță
de contrast
RMN extremități nativ/segment
genunchi, cot, gleznă etc. cu substanță
de contrast
RMN cord cu substanță de contrast
Uro RMN cu substanță de contrast
Angiografia RMN trunchiuri
supraaortice
Angiografia RMN artere renale sau
aorta
Angiografie RMN/segment craniu,
abdomen, pelvis etc.
Angiografie carotidiană cu substanță de
contrast

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
Tarif propus prin Proiectul de
stabilirea de taxe locale şi Hotărâre nr.201/16.10.2019
tarife datorate bugetului
pentru anul 2020
general al judeţului Alba, în
anul 2019
400.00
450.00
400.00

450.00

600.00
400.00
400.00

700.00
450.00
450.00

400.00
400.00
400.00

450.00
450.00
450.00

630.00

700.00

630.00

700.00

630.00

700.00

630.00

700.00

630.00

700.00

630.00
630.00
830.00

700.00
700.00
850.00

350.00

400.00

350.00

400.00

540.00

600.00

360.00

400.00

Anexa nr. 33 „Tarife practicate de Chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”:
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind

Tarif propus prin Proiectul
de Hotărâre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Panarițiu
Flegmoanelor superficiale mână fără
limfagită
Flegmoanelor loja tenară, hipotenară
comisurale tenosinovitelor
Abcesului de părți moi
Abcesului pilomidal
Furuncul
Furuncul antracoid, furunculozei
Hidrosadenitei
Seromului posttraumatic
Arsuri termice <10%
Leziunilor externe prin agenți
chimici <10%
Hematom
Plăgilor tăiate superficiale
Degerături (gr.1 și gr. 2)
Flebopatii varicoase superficiale,
ruptură pachet varicos
Adenoflegnionul
Supurațiilor postoperatorii
Consultația, tratamentul și îngrijirea
piciorului diabetic (polinevrita,
supurații, microangiopatie)
Afecțiuni mamare superficiale
Supurații mamare profunde
Granulomul ombilical
Abces perianal
Fimozei (decalotarea, debridarea) +
fimotomie
Tumori mici, chisturilor dermoide
sebacee, lipoamelor neinfectate
Recoltarea unui produs patologic
sau material pentru biopsie
Toaleta plăgii, pansament
Extragere fire
Puncție postmastectomie
Ablație unghială

stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2019
CHIRURGIE
125

nr.201/16.10.2019 pentru
anul 2020

140

125

140

125

140

125
125
100
100
100
100
100

140
140
120
120
120
120
120

100

120

125
125
100

140
140
120

250

275

200
100

225
125

125

140

100
200
100
250

125
225
125
275

250

275

200

225

125

140

75
75
75
125

80
80
80
140

Anexa nr. 37 „Tarife practicate de Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”:
Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale şi

Tarif propus prin
Proiectul de

tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2019

1

Recoltarea pentru test BABEȘ

GINECOLOGIE

Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

15

50

PAPANICOLAU
2

Extracție de corpi străini (DIU)

80

100

3

Avort la cerere cu anestezie locală

450

600

4

Avort la cerere cu anestezie generală

650

800

5

Sterilizare chirurgicală la cerere prin

500

1.000

600

1.500

30

50

700

-

minilaparotomie
6

Sterilizare chirurgicală la cerere
laparoscopic

7

Manoperă scos fire post operatoriu la
pacienții operați de alți furnizori de
servicii medicale

8

Avort medicamentos

Anexa nr. 41 „Tarife practicate de Urologie din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”:
Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale şi
tarife datorate bugetului
general al judeţului Alba,
în anul 2019

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

1
2

UROLOGIE
Dilatația stricturii uretrale
50
Cateterismul uretrovezical ”a demeure”
50
pentru retenție completă de urină

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

60
60

Anexa nr. 45 „Tarife practicate de Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”:
- adeverință medicală: 10 lei ( Tarif aprobat prin Hotărârea nr. 326/13.12.2018
privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul
2019 - adeverință medicală 15 lei)
Anexa nr. 47 „Tarife pentru investigații practicate de Cabinet Medicină sportivă din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”:

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale

Tarif propus prin
Proiectul de

şi tarife datorate
bugetului
general al judeţului
Alba, în anul 2019

Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
Consultație medicină sportivă preventivă
20
(necesară participării la competiții sportive) și/sau
curative (boli, accidentări, scutiri)

1

2

Consultație medicină sportivă preventivă
(necesară participării la competiții sportive) și/sau
curative (boli, accidentări, scutiri) pentru
grupuri mai mari de 10 solicitanți

25

15

20

Anexa nr. 49 „Pentru investigații practicate de Cabinet Alergologie din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”:
Nr.
crt.

1
2
3
4

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale
Denumire specialitate/serviciu
şi tarife datorate
bugetului
general al judeţului
Alba, în anul 2019
CABINET ALERGOLOGIE
Testare anestezice stomatologice
50
Testare epicutane (substanțe chimice,
medicamente, etc.)
30/test
Testare PATCH (substanțe chimice,
medicamente etc.)
Consultaţie medicală la cerere
-

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

80
100
50

Anexa nr. 50 „Tarife practicate de Dispensar TBC din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia”:

Nr.
crt.

Denumire specialitate/serviciu

Hotărârea nr.
326/13.12.2018 privind
stabilirea de taxe locale
şi tarife datorate
bugetului
general al judeţului
Alba, în anul 2019

Tarif propus prin
Proiectul de
Hotărâre
nr.201/16.10.2019
pentru anul 2020

1

Radiografie torace

2
3
4
5
6

SECȚIA TBC

35

32

Spirometrie

25

20

Aerosol/caz
Program stop fumat
Adeverință medicală
EKG (efectuare)

10
100
15
25

5
10
20

„Tarife practicate la Sala de tratament din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”
şi anume: efectuare injecție subcutanată, efectuare injecție intradermică, efectuare injecție
intramusculară
se elimină.
Celelalte tarife practicate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba prevăzute în anexele nr.
21-32, nr. 34-36, nr. 38-40, nr. 42-44, nr. 46, nr. 48, nr. 51, nr. 52 rămân la nivelul aprobat
pentru anul 2019.
Nivelul tarifelor percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud şi Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia a fost stabilit ţinându-se cont de Ordinul comun nr. 397/836/2018 al
ministrului sănatății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de
asigurări medicale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, cu modificările și completările
ulterioare.
Privind tarifele și taxele locale percepute de instituțiile din subordinea Consiliului
Județean Alba prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acestea rămân la nivelul aprobat prin
HCJ nr. 326/13.12.2019, respectiv:
Prin adresa nr. 340/17.07.2019, Serviciul Public Județean SALVAMONT SALVASPEO Alba, propune menținerea taxelor pentru anul 2020 la nivelul celor
practicate în anul 2019, prevăzute în Anexa nr. 2 „Taxa specială Salvamont”;
 Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba, prin adresa nr.
2172/19.07.2019, propune menținerea la nivelul stabilit pentru anul 2019 a taxelor pentru
activităţiile de stare civilă și a taxelor speciale pentru unele activități de stare civilă
prestate, conform Anexei nr. 8 „Taxe pentru activitățile de stare civilă prestate de către
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba".
 Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, prin adresa nr.
254/19.07.2019, propune menținerea tarifelor la nivelul anului 2019, tarife prevăzute în
Anexa nr. 12 „Tarife pentru activitățile publice de interes local prestate de Direcția
Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba”.


Pentru neplata în termen a taxelor şi tarifelor specifice fiecărui domeniu de
activitate se aplică majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute de actele
normative în vigoare.
*

*

*

În completarea celor prezentate facem precizarea că, în conformitate cu prevederile art. 7
din Legea 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

Proiectului de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al
judeţului Alba, în anul 2020 precum şi a anexelor aferente a fost afișat la sediul Consiliului
Judeţean Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro.
Faţă de cele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre analiză şi
aprobare taxele locale şi tarifele datorate bugetului general al judeţului Alba, în anul 2020,
stabilite în conformitate cu actele normative în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren
situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public
al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud,
în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind preluarea cotei de 1/2 părți
asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud, în domeniul
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
- raportul nr. 22182 din 14 octombrie 2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 141/2019 privind încuviințarea cererii
adresate Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra
unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud , în domeniul
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Aiud nr. 174/2019 privind transmiterea
cotei de 1/2 părți asupra bunului teren intravilan în suprafață de 2335 mp, înscris în CF nr.
92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, județul Alba din
domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud
în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea
edificării în comun a sediului „Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3, art. 289 alin. 2 și art. 294 alin. 3 și alin. 5 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă preluarea cotei de 1/2 părți asupra bunului imobil - teren intravilan în
suprafață de 2335 mp înscris în CF nr. 92561 Aiud situat administrativ în municipiul Aiud, str.
Iuliu Maniu, nr. 7, județul Alba, din domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea
Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea
Consiliului Județean Alba, în vederea edificării în comun a sediului „Centrului Cultural Liviu
Rebreanu Aiud”.
Art. 2. Se aprobă cuprinderea imobilului, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba și înregistrarea la
poziţia cu nr. crt. 229, având datele de identificare prevăzute în anexa - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat

între părțile interesate.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba 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; Președintelui Consiliului Județean Alba,
Consiliului local al municipiului Aiud, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism și Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 193
Alba Iulia, 14 octombrie 2019
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului

Anexa la Proiectul de Hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. nr. 193 din 14 octombrie 2019
Datele de identificare
a bunului imobil care se cuprind la pozițiile cu nr. crt. 229 în
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

0
229

1
1.6.2.

Denumirea
bunului

2
Teren neîmprejmuit

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
3
4
5
6
Imobil situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7,
2019
201.095,80 Domeniul public
județul Alba înscris în CF 92.561 Aiud compus din:
al Județului Alba
- teren în suprafaţă de 2.335 mp înscris în CF 92.561 Aiud
în cota de ½
Cota actuală de proprietate este de 1/2 în favoarea Județului Alba.
conform HCJ
Vecinătăți:
Alba nr.
Sud:
141/2019, a
Nord:
HCL Aiud nr.
Est:
174/2019 și a
Vest:
HCJ Alba nr. …

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretarul judeţului:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria BABIN

Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22229/14 octombrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public
al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud,
în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează atât preluarea cotei de 1/2 părți asupra
bunului imobil - teren intravilan în suprafață de 2335 mp înscris în CF nr. 92561 Aiud situat
administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, din domeniul public al Municipiului
Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului
Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea edificării în comun a sediului
„Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud” cât și completarea Inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba cu poziția având nr. crt. 229.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin hotărârea nr. 141/2019, Consiliului Județean Alba a încuviințat cererea adresată
Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun
imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud
și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba
și în administrarea Consiliului Județean Alba, iar prin hotărârii nr. 174/2019 Consiliul local al
municipiului Aiud a aprobat transmiterea cotei de 1/2 părți asupra terenului intravilan în
suprafață de 2335 mp, înscris în CF nr. 92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str.
Iuliu Maniu, nr. 7, județul Alba, din domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea
Consiliului local al municipiului Aiud în domeniul public al Județului Alba și administrarea
Consiliului Județean Alba, în vederea edificării în comun a sediului „Centrului Multicultural
Liviu Rebreanu Aiud”;
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c, art. 286 alin. 3, art. 289 alin. 2 și art. 294 alin. 3 și alin. 5 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 863 din Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- raportul nr. 22182 din 14 octombrie 2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 141/2019 privind încuviințarea cererii
adresate Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de ½ părți asupra
unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului Local al municipiului Aiud , în domeniul
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Aiud nr. 174/2019 privind transmiterea
cotei de ½ părți asupra bunului teren intravilan în suprafață de 2335 mp, înscris în CF nr.
92561 Aiud, situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, județul Alba din
domeniul public al municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud
în domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea
edificării în comun a sediului „Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 193 din 14 octombrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22230/14 octombrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil - teren
situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public
al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud,
în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 193/14 octombrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind preluarea cotei de ½ părți
asupra unui bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al
Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul
public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba;
- raportul nr. 22182 din 14 octombrie 2019 al Comisiei de inventariere a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Județului Alba;
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. …../14 octombrie 2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind preluarea cotei de 1/2 părți asupra unui
bun imobil - teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public
al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud,
în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
În vederea edificării în comun, în cote părți egale de către Consiliul Județean Alba și
Consiliul local al municipiului Aiud, a sediului „Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud”,
Consiliul local al municipiului Aiud a identificat imobilul - teren situat administrativ în
municipiul Aiud, înscris în CF nr. 92561 Aiud, în suprafaţă totală de 2.335 mp, situat
administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7, teren adecvat construirii sediului
Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.
Conform prevederilor art. 294 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de
pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al
municipiului, după caz.”, iar art. 294 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
„Cererile prevăzute la alin. (1)-(3) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”
Pentru realizarea acestui parteneriat imobilul – teren, unde urmează să se construiască
sediul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, conform legislației în vigoare, trebuie să fie în
proprietatea celor două unități administrativ teritoriale, în părți egale.
În temeiul art. 289 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ care
prevede „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativteritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de
autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după
caz” bunul imobil, identificat mai sus, dobândit în proprietatea Județului Alba ca bun aparținând
domeniului public, conform prevederilor art. 863 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil),
republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie cuprins în Inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al Județului Alba, la pozițiile având nr. crt. 229.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului
Județean Alba se va prelua cota de ½ părți din terenul înscris în CF nr. 92561 Aiud și se va
completa Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Alba cu poziția
având nr. crt. 229.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud
prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba
prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al
obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2019;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului
Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului
de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin
Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba
pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul
multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Serviciului investiții,
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură şi al Direcţiei
dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba 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; Consiliului local al municipiului Aiud,
Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism, Direcției dezvoltare și
bugete şi Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 202
Alba Iulia, 16 octombrie 2019

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba
Serviciului investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de
cultură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și
gestionarea patrimoniului județului
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 202 din 16 octombrie 2019
România
Judeţul Alba
Consiliul Judeţean
Nr……..….…......

România
Municipiul Aiud
Consiliul Local
Nr……………..

ACORD DE ASOCIERE
încheiat între UAT - Municipiul Aiud
prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba
prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al
obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”
Art. I. - Părţile
I.1. UAT - Municipiul Aiud, prin CONSILIUL LOCAL Aiud, cu sediul în Aiud, str.
Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, reprezentat prin primar - doamna Iulia Adriana Oana BADEA,
în calitate de asociat - lider de asociere
şi
I.2. UAT - JUDEŢUL ALBA, prin CONSILILUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul in
municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion.I.C. Brătianu, nr. 1, jud. Alba, reprezentat prin preşedinte –
domnul Ion DUMITREL, în calitate de asociat partener
au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiţii:
Art. II. - Obiectul acordului
II.1. Părţile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea realizării cadrului
necesar pentru furnizarea unui serviciu de interes județean prin înființarea „Centrului
multicultural Liviu Rebreanu Aiud” - instituție publică de cultură .
II.2. În prima etapă părțile se asociază pentru realizarea Studiului de fezabilitate la
obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.
II.3. Investiția „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” se va realiza pe terenul
în suprafaţă totală de 2335 mp., situat administrativ în municipiul Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7,
județul Alba. Fiecare asociat deține în proprietate o cotă de 1/2 din suprafața totală destinată
realizării investiției.
Art. III. - Valoarea acordului
III.1. Valoarea estimată pentru realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de
investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud” este de 80.000 lei cu TVA inclus.
Art. IV. - Durata acordului
IV.1. Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 1(un) an, intrând în vigoare
de la data semnării lui de către reprezentanții celor doi asociați, cu posibilitatea prelungirii prin
act adițional, la solicitarea motivată a oricărui asociat.
Art. V. - Drepturile şi obligaţiile părţilor
V.1. Drepturile şi obligaţiile asociatului - lider de asociere - UAT - Municipiul Aiud:
V.1.1. Drepturile și obligații privind realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de
investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”
a.) suportă din bugetul propriu al municipiului Aiud contravaloarea a 1/2 din cheltuielile
totale aferente realizării studiului de fezabilitate;
b.) organizează procedura de achiziție publică a contractului de proiectare pentru
elaborarea studiului de fezabilitate și contractează serviciile;
c.) urmărește şi răspunde pentru încadrarea prestatorului în graficul de timp stabilit;
d.) urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică,
economică şi juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente etc.);
e.) efectuează recepţia serviciilor împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba;
f.) aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului;

g.) transmite Consiliului Judeţean Alba informaţii despre progresul serviciilor, precum şi
orice alte date solicitate cu privire la obiectul acordului de asociere;
h.) întocmeşte şi transmite Consiliului Judeţean Alba, certificatul de plată (conform
modelului anexat), însoţit de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, proces
verbal recepție studiu fezabilitate, etc.) cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte;
i.) la cererea Consiliului Judeţean Alba va pune la dispoziţia reprezentanților acestuia
documentaţiile solicitate.
V.2. Drepturile şi obligaţiile asociatului partener UAT - Judeţul Alba
V.2.1. Drepturile și obligații privind realizarea Studiului de fezabilitate la obiectivul de
investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”
a.) suportă din bugetul judeţului Alba contravaloarea a cotei de 1/2 din cheltuielile totale
aferente realizării studiului de fezabilitate;
b.) participă în comisiile de elaborare a documentaţiilor de atribuire a achiziţiilor publice,
în comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, în
comisiile de recepţie a studiului de fezabilitate;
c.) aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului.
Art. VI. - Coordonarea acordului de asociere
VI.1. Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor
obiectivului convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai
celor două autorități administrative, desemnați prin dispoziții, de către Primarul municipiului
Aiud și Președintele Consiliului Județean Alba, care își va desfășura activitatea în baza unui
regulament de organizare și funcționare propriu.
Art. VII. - Răspunderea asociaţilor
VII.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul administrator care contractează singur drepturi
şi obligaţii prin actele încheiate cu aceştia.
VII.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către
una dintre părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă
adresată părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării
clauzelor acordului. În cazul în care se constată că, urmare nerespectării clauzelor, s-a creat un
prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de dauneinterese, după caz, conform normelor legale in vigoare.
Art. VIII . - Încetarea acordului de asociere
VIII.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit
prelungirea acestuia, prin acordul părţilor;
VIII.2. Prin hotărârea autorităţilor deliberative a celor doi asociaţi, anterior expirării
duratei acordului, ca urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului, în
conformitate cu prevederile art.VII.2 din prezentul acord;
VIII.3. Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate
sau a obligaţiilor asumate de părţi;
VIII.4. În alte cazuri prevăzute de lege.
Art. IX. - Amendamente
IX.1. Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri ale
autorităţilor deliberative, modificare clauzelor prezentului acord prin act adiţional.
ART.X. - Forţa majoră
X.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului
şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
X.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi,
în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare
asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15
(cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.

Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea
statului care o invocă.
X.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
X.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare
partener poate renunţa la executarea contractului. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul
de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile
până la această dată.
ART. XI. - Soluţionarea litigiilor
XI.1. Asociații vor depune toate eforturile şi diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea prezentului acord de parteneriat.
XI.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă apărută, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti de drept comun competente.
ART. XII. - Dispoziţii finale
XI.1. Prezentul acord constituie voinţa comună a părţilor şi s-a semnat
astăzi………………, în 2 (două) exemplare originale, de egală valoare juridică, câte unul pentru
fiecare din părţi.
ASOCIAT - LIDERUL ASOCIERII
UAT - Municipiul Aiud
prin Consiliul local al municipiului Aiud
PRIMAR
Iulia Adriana Oana BADEA

ASOCIAT PARTENER
UAT - Județul Alba
prin Consiliul Județean Alba
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Director economic
...................

Director executiv
Marian Florin AITAI

Control Financiar Preventiv

Control Financiar Preventiv
Director executiv
Liliana NEGRUŢ

Avizat, Consilier Juridic

Avizat, Consilier Juridic

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 22472/16 octombrie 2019

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba
prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al
obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Acordului de asociere încheiat
între județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi municipiul Aiud prin Consiliul Local al
municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de
investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”, în vederea edificării în comun a sediului
„Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud”.
II. Descrierea situaţiei actuale
La momentul actual municipiul Aiud nu dispune de un centru cultural corespunzător, în
care locuitorii orașului să-și poată petrece, în mod plăcut și educativ, o parte a timpului liber
avut.
Investiția avută în vedere urmăreşte crearea unui centru cultural multifuncțional, la
standarde europene, dotat cu toate mijloacele tehnice necesare pentru atingerea scopului propus–
dezvoltarea unui sistem de spectacole de teatru, film, conferințe, întâlniri, dezbateri, expoziții din
diverse domenii culturale. Obiectivul general al proiectului constă în a oferi locuitorilor orașului
un nucleu cultural, spre care să se îndrepte pentru petrecerea timpului liber.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b și lit. d, art . 173 alin. 7 lit. a și art. 174 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Din bugetul județului se va plăti jumătate din valoarea necesară pentru elaborarea
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrul multicultural Liviu Rebreanu
Aiud”, respectiv 40.000 lei cu TVA inclus.

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- întocmirea acordului de asociere, anexă la Proiectul de hotărâre
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 202 din 16 octombrie 2019.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 22476/16 octombrie 2019

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și
managementul unităților de cultură
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR – şef serviciu

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud
prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba
prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate al
obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 17 octombrie 2019, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 24 octombrie 2019.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 202/16 octombrie 2019 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de
asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al municipiului Aiud şi UAT Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în comun a Studiului de fezabilitate
al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”;
- Acordul de asociere încheiat între UAT - Municipiul Aiud prin Consiliul local al
municipiului Aiud şi UAT - Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru realizarea în
comun a Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu
Rebreanu Aiud”.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

