ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.41.
Din data de 18.05.2015.

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Spitalului de boli cronice Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere
- expunerea de motive nr.4616/14.05.2015.;
- adresa nr.315 din 14.05.2015 a Spitalului de boli cronice Crasna;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local nr.4618/14.05.2015;
Luând în considerare:
- prevederile art.174 alin.(5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 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;
- prvederile Ordinului ministrului sănătății nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenþa medicalã spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea
Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală- republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii al Spitalului de boli cronice Crasna,
conform anexei nr.1 și anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotătâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul
comunei și Spitalul de boli cronice Crasna.
Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.4.Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Spitalul de boli cronice Crasna;
- Site: www.primaricrasna.ro;
- Dosar hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ozsvath Ilona

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

