
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării organigamei si a statului de functii  

pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare intocmit de managerul Spitalului 

Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti" Dabuleni nr. 2754/02.05.2022, prin 

care se propune aprobarea modificarii organigramei si a  statului de functii, 

raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 

11179/04.05.2022, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administratie 

Locala nr. 11638/09.05.2022, precum si avizul comisiilor de specialitate, 

conform art. 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea–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), art. 182 si 

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 Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

         Art. 2 – Se aprobă modificarea statului de functii pentru Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

          Art. 3 -  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Spitalul 

Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

         Nr._______                                            Adoptată la data de _______/2022 

 

           PREŞEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                     SECRETAR GENERAL, 

                                            AL JUDEȚULUI 

 

DORIN  COSMIN VASILE                         CRISTIAN MARIAN ŞOVĂILĂ 

                    

                                                                                                                                                                                 

            

 

  

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 



 

 

 

Nr.2754/02.05.2022 

                                                                                             PRESEDINTE, 

                                                                                                   DORIN COSMIN VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare privind  modificărea  organigramei si a statului de functii  

pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

         In prezent, organigrama  Spitalului Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni este  

aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Dolj nr. 91/31.03.2022 si statul de functii al  

Spitalului Orasenesc “Asezamintele Brancovenesti” Dabuleni prin Hotararea Consiliului 

Judetean Dolj nr.91/31.03.2022 

         Avand in vedere prerogativele instituite prin art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii, republicata (“(1) In domeniul politicii de personal si al 

structurii organizatorice, managerul are, in principal, urmatoarele atributii:  

a) stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de 

normativul de personal in vigoare”), in calitate de manager al spitalului, propun urmatoarele 

modificari: 

           A. Modificari privind statul de functii: 

     1.Se transforma un post de technician sanitar utilaje medicale principal M vacant  in 

asistent medical principal PL 

Postul de technician sanitar utilaje medicale principal principal a fost vacantat prin 

pensionare.  

In cadrul Compartimentului de Psihiatrie sunt normate si aprobate 4 posturi de asistent 

medical PL.In conformitate cu OMS 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal 



pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal. Din anul 

2020 prin Dispozitia Presedintelui Consililui Judetean Dolj nr. 100/2020,a fost modificata 

structura organizatorica a spitalului cu avizul Ministerului Sanatatii,prin preluarea a 2 paturi de la 

Compartimentul Obstetrica-Ginecologie la Compartimentul Psihiatrie ,adresabilitatea la acest 

compartiment fiind foarte mare.Astfel,numarul de paturi s-a marit dar numarul de personal 

medico-sanitar cu studii medii a ramas acelasi.Avand in vedere referatele d-nului doctor 

coordonator compartiment ,de suplimentare a personalului medico-sanitar ,faptul ca se lucreaza 

ore suplimentare mai ales in timpul concediilor de odihna ,si ca nu se pot compensa cu timp liber 

corespunzator,fiind personal insuficient ,propune infiintarea unui post de asistent medical 

principal PL.Mentioneaza ca nu se poate acorda timpul legal de odihna in conformitate cu actele 

normative in vigoare. 

     2.Se transforma un post muncitor calificat IV (fochist) din cadrul CSM Dabuleni in un 

post muncitor calificat III (fochist) prin promovare   avand in vedere procesul verbal final 

nr.2537 a rezultatelor promovarii din 18.04.2022,pentru d-nul -NICA ROMICA. 

     3.Se transforma un post asistent medical debutant PL din cadrul Laboratorului de 

radiologie si imagistica medicala in un post  asistent medical PL prin promovare   avand in 

vedere procesul verbal final nr.2536 a rezultatelor promovarii din 18.04.2022 pentru d-nul -

STOINEA SILVIAN COSTINEL. 

          B. Modificari privind organigrama: 

            Postul de tehnician aparatura medicala principal din cadrul Dispensarului TBC 

transformat in asistent medical principal PL se muta in cadrul Compartimentului Psihiatrie . 

Statul de functii propus spre aprobare este intocmit cu respectarea Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si a OMS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenta medicala spitaliceasca. 

Intocmit, 

 

Manager 

Ec. Maricutoiu Ileana Maria 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 11179 din 04.05.2022 

                                             

                                                                                   

                             

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

 

 Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni este o unitate 

sanitară care funcționează în subordinea Consiliului Județean Dolj, asigurând 

servicii medicale spitalicești, ambulatorii și de urgență. Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni funcționează conform Legii 95/2006, 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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 a proiectului de hotărâre privind 

modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, nr. 2754/2022, s-au constatat 

următoarele: 

Conform art. 31 alin. (2) și (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare,  încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri 

publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din 

statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin 

legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal 

de credite, după caz, iar în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea 

personalului plătit din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se 

va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este 

încadrat într-unul de nivel imediat superior. 

 

 

 

 



Astfel, în urma examenului de promovare în treapta profesională imediat 

superioară celei deținute organizat în luna aprilie 2022, prin statul de funcții 

înaintat spre aprobare Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” 

Dăbuleni propune următoarele modificări: 

- transformarea unui post de muncitor calificat, treapta IV, studii 

medii/generale, din cadrul Centrului de Sănătate Mintală Dăbuleni, în muncitor 

calificat, treapta III, studii medii/generale, întrucât titularul postului a promovat 

în treapta profesională imediat superioară celei deținute; 

- transformarea unui post asistent medical, gradul debutant, PL, din cadrul 

laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală, în asistent medical, PL, 

întrucât titularul postului a promovat în gradul profesional imediat superior 

celui deținut. 

De asemenea, prin statul de funcții și organigrama înaintate spre aprobare  

Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni propune următoarea 

modificare: 

- transformarea unui post vacant de tehnician sanitar utilaje medicale, 

gradul principal, studii medii din cadrul Dispensarului TBC, în asistent medical, 

gradul principal,PL și mutarea acestuia în cadrul Compartimenului Psihiatrie. 

Modificările propuse spre aprobare se încadrează în normativul de 

personal prevăzut de O.M.S. nr. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind 

aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare. 

Statul de funcții înaintat 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 Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, se modifică în ceea ce privește 

structura funcțională a Compartimentului Psihiatrie și a Dispensarului TBC, ca 

urmare a mutării postului de asistent medical.  

 Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse 

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

de către Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

 

 

 

 ADMINISTRATOR PUBLIC                          ȘEF SERVICIU 

                                                                        ORGANIZARE RESURSE UMANE 

           Cosmin DURLE 

          Anda NICOLAE 

 

 
 



1 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.11638/09.05.2022 

           VIZAT 

DIRECTOR EXECUTIV 

           Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a 

statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – 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 Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, propus de 

președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

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

funcții pentru Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni; 

 

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.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 31, alin. (2) și (4)  din Legea-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice; 

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

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

 

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

compartimentului juridic: nu este cazul. 

 

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

 

 

 

            AVIZAT,                                                                                     ÎNTOCMIT, 

     Șef Serviciu Juridic              Consilier Juridic, 

 

     DAIANA STOICA                                                                             Maria Alin 

 



Spitalul Orășenesc ”AȘEZĂMINTELE BRÂNCOVENEȘTI” DĂBULENI, județul Dolj
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SPITALUL ORASENESC “ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI” DABULENI                                              ANEXA 2 

 

 

STAT DE FUNCTII CENTRALIZAT 

 

( întocmit conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) 

 

Nr 

crt 

Denumirea functiei Nivel  

studii 

Grad 

profesional 

Treapta 

profesionala 

Numar 

posturi De conducere De executie 

1 Manager  S II  1 

2 Director Medical  S II  1 

3 Director Financiar Contabil  S II  1 

4 Medic sef sectie  S II  1 

5 Medic sef laborator  S II  1 

6 Farmacist sef   S II  1 

7  Medic S primar  9 

8  Medic S specialist  18 

9  Medic S   2 

10  Medic rezident  anul V S   1 

11  Medic rezident anul VI    1 

12  Medic rezident anul II S   1 

13  Biolog  S principal  1 

14  Biolog S   1 

15  Fiziokinetoterapeut specialist S   1 

16  Psiholog S practicant  1 

17  Instructor ergoterapie M   1 

18  Sociolog S   1 

19  Asistent social S   1 

20  Economist S IA  4 

21  Economist S I  2 

22  Inginer S IA  1 

23  Analist  S IA  1 

24  Consilier juridic S I  1 

25  Referent de specialitate S I  1 

26  Referent de specialitate S II  1 

27  Referent de specialitate S debutant  1 

28  Magaziner M;G   1 



29  Secretar dactilograf  M;G I A  1 

30  Asistent medical sef sectie PL principal  1 

31  Asistent medical PL principal  49 

32  Asistent medical PL   13 

33  Asistent medical SSD   1 

34  Asistent medical PL debutant  3 

35  Infirmiera M;G   20 

36  Infirmiera debutanta M;G   1 

37  Ingrijitoare    7 

38  Şofer autosanitară III                M:G   1 

39  Spalatoreasa    2 

40  Sofer M;G  I 2 

41  Paznic M;G   5 

42  Bucatar    4 

43  Muncitor calificat (fochist) M;G  II 1 

44  Muncitor calificat (electrician) M;G  I 1 

45  Muncitor calificat (fochist) M;G  IV 2 

46  Muncitor calificat (fochist) M;G  III 3 

  

TOTAL PERSONAL 

 

     

175 

 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

EC. MARICUTOIU ILEANA-MARIA 

 




