
RUMANIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

.. A 

HOTARARE 

pentru: modificarea anexei nr. 2la Hotărâre a Consiliului Judeţean Teleorman 
nr. 15 din 27 ianuarie 2016, privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 7124 din 15 aprilie 2021, al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 7264 din 15 aprilie 2021 al Direcţiei management ' şi 

administraţie publică pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărâre a Consiliului 
Judeţean Teleorman privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu modificările ulterioare; 

- avizul de legalitate al Diecţiei Juridice nr. 7223/15.04.2021; 
- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-fmanţe, pentru 

activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţămant, sănătate, cultură, 

culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi avizul Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor; 

- adresa nr. 3861 din 14.04.2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria şi nota 
de fundamentare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria; 

- prevederile art. 163 alin. (2), art. 169 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. a), art. 170 
alin. (1) Iit. b) şi d), art. 180 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţă medicală spitaIicească, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal; 

- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea 
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) Iit. c), art. 191 alin. (1) lit. a) şi alin. 
(2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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