
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
cu privire la îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului 

Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a 
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 
 

         Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 
data de 13 august 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 -  proiectul de hotărâre cu privire la îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor 
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 privind aprobarea modificării 
Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alba Iulia; 
            - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la îndreptarea erorilor 
materiale din cuprinsul anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020 
privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii 
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 
           - raportul de specialitate nr. 17756/6 august 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 
          - raportul de specialitate nr. 18113/11 august 2020 al Direcţiei juridice şi administraţie 
publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; 
          - solicitarea nr. 14352 din 6 august 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 
          - avizul nr. 7919 din 23 iulie 2020 al Direcţiei de Sănătate Publică Alba. 
          Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică  și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 
Sănătate și protecție socială,; 

Având în vedere prevederile: 
- art. 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 completările ulterioare;  
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 16 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data 

de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
precum şi a altor acte normative, 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 nr. 1706/2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea 
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modifiările şi completările ulterioare; 
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- Ordinul  nr. 1500/2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensiva din 
unitățile sanitare 

- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii 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. 

- Ordinul nr. 834/2011 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Criteriilor pentru 
clasificarea pe categorii a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare 
pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum si funcţiile care beneficiază de un 
număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază; 

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 completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. I. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexelor Hotărârii 
Consiliului Județean Alba nr. 162 din 30 iulie 2020 privind aprobarea modificării Structurii 
organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba 
Iulia, în sensul că: 

1. La anexa nr. 1 - Structura Organizatorică propusă a Spitalului Județean de Urgență 
Alba Iulia, la Secţia boli infecţioase, în loc de „Compartiment ATI” se va citi in mod corect 
„Compartiment TI”. 

2. La anexa nr. 2 - Organigrama Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, la Secţia 
boli infecţioase, în loc de „Compartiment ATI” se va citi in mod corect „Compartiment TI”. 

3. La anexa nr. 3 – Stat de funcţii al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, la poziţia 
Secţia boli infecţioase, în loc de „Secția boli  infecțioase - compartiment ATI  4 paturi”  se va  
citi în mod  corect „Secția  boli   infecțioase - compartiment TI  4 paturi”. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 162 din 31 iulie 
2020 privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, rămân nemodificate. 

Art. III. 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. IV. 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, Direcţiei 
dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
Nr. 182 
Alba Iulia, 13 august 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 32 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot:0 


