
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT 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 

 
 
 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna august 2020; 
Luând în dezbatere: 
- 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; 

- 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; 

 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; 

- 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. 
 
                                                          Avizat pentru legalitate 
      PREŞEDINTE,                                    SECRETAR  GENERAL, 
              Ion DUMITREL                                           Vasile BUMBU  
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 162 
Alba Iulia, 6 august 2020 

 
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 
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 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 completările ulterioare:  

- Direcţiei juridice 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 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.  17740/6 august 2020 
 
 

REFERAT 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 

 
 

   I. Expunere de motive 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 14352 din 6 august 2020 a solicitat 

îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 162/30 iulie 2020, 
respectiv corectarea denumirii Compartimentului ATI – Secţia boli infecţioase în Compartiment 
TI. 

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. 162 din 30 iulie 2020 a fost aprobată  
Structura organizatorică, Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia. 

 
III. Reglementări anterioare 
Hotărârea Consiliului Judeţean 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 

 
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, 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; 

- 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. 

 
 



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

- Avizul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, comunicat prin adresa nr. 7919 din 23 iulie 
2020 

 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Încadrare în prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 45 din 14 februarie 2020 

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 2020, 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, 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. 162 din 6 august 2020. 

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                                APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 
SECRETAR  GENERAL                                                                                     
Nr. 17741/6 august 2020 
 

 
 
 
 

Către 
Direcţia juridică şi administraţie publică   

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 
şi 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 
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 va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 6 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de  13 august 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 162/6 august 2020 şi are ataşate următoarele 
documente: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind 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; 

- solicitarea nr. 14352 din 6 august 2020 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 
- Avizul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, comunicat prin adresa nr. 7919 din 23 iulie 

2020. 
 Cu deosebită consideraţiune, 

  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Biroul resurse umane  
Nr. 17756/6 august 2020 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la 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 

 
 

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. 14352 din 6 august 2020 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a 
solicitat corectarea denumirii Compartimentului ATI – Secţia boli infecţioase în Compartiment 
TI, având în vedere faptul că Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba, prin adresa nr. 7919 
din 23 iulie 2020, a avizat favorabil înfiinţarea unei unităţi de suport ventilator în cadrul Secţiei 
de Boli infecţioase ce nu presupune efectuarea de anestezii. 
 
           Potrivit art. 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 „Prin derogare de la 
prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 172 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi 
restructurarea unităţilor sanitare din reţeaua ministerului sănătăţii, a celor din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii 
publice cu reţea sanitară proprie se realizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene/a 
municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării condiţiilor de izolare şi a 
circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi controlul infecţiei cu SARS-CoV-2. 
Reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei 
publice locale se vor face cu consultarea acestora.” 
    
 



 
Potrivit art. 21 din ordonanţa de urgenţă menţionată anterior ”Ministerul Sănătăţii 

coordonează organizarea şi funcţionarea tuturor unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi exercită inclusiv atribuţia de numire, suspendare şi eliberare din 
funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul acestor unităţi.”. 

 
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind îndreptarea erorilor 
materiale din cuprinsul anexelor la Hotărârea 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. 

 
 
Director executiv,      Şef birou,  
  Negruţ Liliana      Suciu Horaţiu Zaharia 

 
 

                                                                        
   


