
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru  

Unitatea Medico - Socială Sadova 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare întocmit de directorul Unității Medico 

Sociale Sadova nr. 1357/17.09.2021, prin care se propune aprobarea modificării 

organigramei și a statului de funcții, raportul de specialitate al Serviciului 

Organizare Resurse Umane nr. 21214/20.09.2021, raportul de specialitate al 

Serviciului  Juridic, Administrație Locală nr. 21395/21.09.2021, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

în baza  anexei nr. II a Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), a art. 182 

alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

          Art. 1 – Se aprobă modificarea organigramei pentru Unitatea Medico - 

Socială Sadova, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

          Art. 2 – Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico - 

Socială Sadova, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

          Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Unitatea 

Medico Socială Sadova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

         Nr._______                                     Adoptată la data de _______/2021 

 

 

           PREŞEDINTE,                                          CONTRASEMNEAZĂ 

                                     SECRETAR GENERAL, 

                                            AL JUDEȚULUI     

     Dorin Cosmin VASILE                                              

                                                                                       Anda NICOLAE 

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



Unitatea Medico – Socială Sadova 

Com. Sadova, jud. Dolj, nr.1300 

Cod fiscal : 16080456               

Nr. 1357 din 17.09.2021                                                               Presedinte, 

 

                                                                                              Dorin Cosmin Vasile 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind modificarea organigramei și a statului de 

funcţii  pentru Unitatea Medico Socială Sadova 

 

 

     Unitatea Medico Socială Sadova a fost înfiinţată în baza H.G. 

nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea unităţilor de asistenţă medico sociale, prin Hotărârea Consiliului Local 

Sadova nr.29/2003, cu avizul Ministerului Administraţiei şi a Internelor nr. 

75136/EN/01.09.2003 şi avizul Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/MB/2848/ 

04.09.2003. 

     În prezent, Unitatea Medico Socială Sadova funcționează cu un număr de 

32 de paturi, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 38/2014.  

   Pentru buna organizare și funcționare a Unității Medico Sociale Sadova, în 

urma recomandărilor formulate de către auditul intern al Consiliului Județean 

Dolj, la finalul misiunii de audit, propunem următoarele modificări ale statului de 

funcții: 

        1) transformarea unui post vacant de muncitor calificat, treapta II, în 

administrator, treapta II, studii medii în cadrul Compartimentului Aprovizionare 

Administrativ; 

       2) înființarea unui post de inspector de specialitate,  studii superioare, grad 

profesional I, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane. 

  Compartimentul resurse umane din cadrul Unității Medico Sociale Sadova 

a întocmit un referat cu propunerile de transformare a posturilor din statul de 

functii al unității, precum și un calendar al etapelor parcuse în vederea realizării 

obiectivelor propuse, respectând legislația în vigoare.  

Astfel, cele două posturi, mai sus menționate sunt absolut necesare la 

nivelul Unității Medico Sociale Sadova, deoarece este nevoie de personal care să 

coordoneze activitatea muncitorilor și a îngrijitoarelor unității, pentru gestiunea 

electronică a unității precum și monitorizarea consumului de materiale conform 

legislației în vigoare, dar și să întocmească actele contabile și documentația 

privind patrimoniul și organizarea inventarierii trimestriale. 

 



    În urma celor mai sus menționate, compatimentele resurse umane si 

contabilitate au pus în aplicare prevederile legislației în vigoare și au respectat 

temeiul legal care stă la baza întocmirii prezentului referat de aprobare. 

            Având în vedere aspectele anterior expuse, propunem spre aprobare 

modificarea statului de funcții pentru Unitatea Medico Sociala Sadova conform  

anexei la hotărâre. 

 

 

 

 

                 Director 

      Ec. Ionescu Vlad Mihai  

  

 

 

                                                                                                Intocmit, 

                                                                                   Ec. Tudor Aurel Cristian 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 21214 din 20.09.2021                                                  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea 

organigramei și a statului de funcții pentru  

Unitatea Medico – Socială Sadova 

 

 Unitatea Medico-Socială Sadova este o instituţie publică specializată, în 

subordinea Consiliului Județean Dolj, care acordă servicii de îngrijire, servicii 

medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.  

Unitatea de Asistență Medico-Socială Sadova funcționează în baza H.G. 

nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale. 

Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (2) 

lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 

interes judeţean, iar în acest sens 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. 
Din analiza referatului de aprobare întocmit de directorul Unității Medico-

Sociale Sadova nr. 1357/2021, prin care se propune aprobarea modificării 
organigramei și a statului de funcții, s-au constatat următoarele: 

 Unitatea Medico-Socială Sadova, prin statul de funcții înaintat propune 

următoarele modificări: 

- transformarea unui post vacant de muncitor calificat, treapta II, M/G din 

cadrul Compartimentului Aprovizionare Administrativ, în administrator, studii 

medii, gradul profesional II; 

       - înființarea unui post de inspector de specialitate,  studii superioare, grad 

profesional I, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane. 

Statul de funcții propus spre aprobare este întocmit potrivit Legii–cadru nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Organigrama înaintată spre aprobare de către Unitatea Medico-Socială 

Sadova, se modifică în ceea ce privește structura funcțională a Compartimentului 

Financiar Contabil, Resurse Umane, ca urmare a înființării postului de inspector 

de specialitate. 

Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse 

Umane propune spre aprobare organigrama și statul de funcții în forma înaintată 

de către Unitatea Medico-Socială Sadova. 

 

             ADMINISTRATOR PUBLIC                                 Șef Serviciu 

                                                                                    Organizare Resurse Umane, 

                        Cosmin DURLE                                           Elena BUDURU 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat   

Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 21395/21.09.2021 
                                                                                                                     VIZAT 

                                                                                                  DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                       ADRIANA – CRISTINA VĂRGATU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții pentru Unitatea Medico – Socială Sadova 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul 

profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul 

Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea 

modificării organigramei și a statului de funcții pentru Unitatea Medico – Socială Sadova, 

în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: privind aprobarea modificării organigramei și a 

statului de funcții pentru Unitatea Medico – Socială Sadova. 

 

 2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 

etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre:  

- prevederile Anexei nr. II din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c),  art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.  

 

 ȘEF SERVICIU                   Întocmit, 

             Consilier juridic  

              DAIANA STOICA                                               Emil Purcărin 
                 
 



1



                                                                                                                                                                                                         Anexa nr. 2 la Hot. CJD___________ 

UNITATA MEDICO-SOCIALĂ SADOVA 

JUDEŢUL DOLJ 

STAT DE FUNCŢII CENTRALIZAT 

(Întocmit conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice) 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcţiei Nivel 

studii 

Grad 

profesional 

Treaptă 

profesională 

Număr 

posturi De conducere De execuţie 

1 Director  S II  1 

    2 Contabil – şef  S II  1 

3  Medic Primar S   1 

4  Asistent medical PL principal  6 

5  Asistent  farmacie PL principal  1 

6  Asistent medical PL   2 

7  Asistent social S   1 

8  Infirmieră M;G   5 

9  Ingrijitoare    5 

10  Inspector de specialitate S I  1 

11  Referent de specialitate S debutant  1 

12  Referent de specialitate S II  1 

13  Administrator  M  II 1 

14  Magaziner M;G  I 1 

15  Muncitor calificat M;G  II 4 

16  Muncitor calificat M;G  III 1 

17  Muncitor calificat M;G  IV 1 

18  Spălătoreasă    1 

 TOTAL     35 

 

                                                        DIRECTOR     Întocmit, 

                                              Ec. Ionescu Vlad Mihai       Tudor Aurel Cristian 




