R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, actualizat în baza prevederilor O.U.G nr.
162/2008, cu aplicare de la data de 01.09.2020
Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020

Având în vedere adresa nr.5579/10.09.2020 a Spitalului orășenesc Huedin, înregistrată în
cadrul instituției noastre sub nr.7066/15.09.2020, prin care se solicită aprobarea Statului de Funcții al
Spitalului orășenesc Huedin, aflat în subordinea Consiliului Local, cu aplicare de la 01.09.2020.
Ținând cont de considerentele cuprinse în nota de fundamentare privind încadrarea în
normativele de persoanl, necesitatea asigurării salarizării conform Legii nr.153/2017-privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât și angajarea unui număr de 2 persoane în
perioada 10.02-17.03.2020.
Ținând seama de referatul nr. 5579/16.09.2020 înaintat de Potra Mihaela – Anca din cadrul
compartimentului Resurse Umane, prin care propune aprobarea Statului de Funcții al Spitalului
Orășenesc Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 7156/17.09.2020 înaintat de primar și avizat de
comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la sedinta din data de 21.09.2020.
In temeiul prevederilor art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare
Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010, pentru
aprobarea Protocolului de predare - preluare în vederea transferului Managementului Asistentei Medicale a
Unităţilor Sanitare Publice, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modificată prin O.U.G
48/2010 , art. 15, din H.G nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de
Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale,

Ordinul M.S nr. 916/2006,

1500/2009,1224/2010, art.129, alin.3, lit.c, art. 129, alin.3, lit.c si art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul Administrativ.
H OTARAS T E
Art. 1. Se aprobă Statul de Funcții al Spitalului Orășenesc Huedin, actualizat în baza prevederilor O.U.G
nr. 162/2008, cu aplicare de la data de 01.09.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul Orășenesc Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Resteman Florineta

Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

