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HOTĂRÂREA NR. 12 

                                                                     din  28.01.2021                                                                  
 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei Spitalului Orășenesc  

„Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei pe anul 2021 

 

                                                                      
 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă în data de 28 
ianuarie 2021 prin mijloace electronice; 
 Având în vedere:  

− Adresa nr. 210/21.01.2021 a Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, 
înregistrată la Primăria orașului Șimleu Silvaniei sub nr. 1209/21.01.2021; 

− Referatul de aprobare nr. 1210/2021 al Viceprimarului oraşului Şimleu Silvaniei cu atribuții 
de primar; 

− Raportul de specialitate nr. 1211/2021 al Direcției economice;  

− Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, 
comerţ şi agricultură; 

− Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public 
şi privat al oraşului, realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, turism, conservarea 
monumentelor istorice şi arhitectură; 

− Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi 
protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport; 

 În baza prevederilor OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare, art.15 lit. a, b și c din HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 153/2018 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a 
mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare 
a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", HCL nr. 
50/30.06.2020  şi ale art. 129 alin. 2 lit. a, alin.3 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr.  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
                    HOTĂRĂŞTE:  
 



 

 Art.1. Se aprobă statul de funcții și organigrama Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” 
Șimleu Silvaniei pe anul 2021,  conform anexelor nr. 1 - 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Anexele nr. 1 – 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul oraşului 
Şimleu Silvaniei cu atribuții de primar şi Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  - Viceprimarul oraşului Şimleu Silvaniei cu atribuții de primar; 
  - Prefectul Judeţului Sălaj; 
  - Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei;                      
  - dosar hotărâri. 
 

                                     
  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.01.2021, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, 0 voturi abţineri, din totalul de  17 consilieri locali prezenţi. 
 

 

 

 
 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,  
               IOAN-RADU LAZAR                                       SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI, 
                                                                                                   LUMINIȚA-NICOLETA GAL   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


