
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU  

Nr. 149239/23.07.2021 
PROIECT AVIZAT SECRETARUL 

GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU               

NICOLAE OVIDIU  POPOVICI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, 

Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

 Având în vedere : 

- Adresa nr.149196/23.07.2021 din partea Spitalului de Pneumoftiziologie prin care 

solicită spre aprobare Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, 

Organigrama și Statul de funcții ale acestuia; 

- Referatul nr.149237/23.07.2021                al Serviciului Cabinet Primar prin care se 

propune aprobarea Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare și Funcționare, 

Organigrama și Statul de funcții ale acestuia; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.149239/23.07.2021               

; 

- Raportul compartimentului de resort nr. 149240/1/23.07.2021; 

- Prevederile art. 180 alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, modificată şi completată; 

- Prevederile art. 15 lit. „a” ”b” şi ”c”  din Anexa la HG nr. 56/ 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 

administraţiei publice locale, modificată şi completată; 

-  Prevederile art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 154 alin. (1), ale ari. 196 alin. (1) lit ”a”, 

ale art. 197 (1) şi ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

în baza dispoziţiilor art. 129 (2) lit. ”a” şi ale alin. (3) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

H O T Ă R Ă Ş T E  

ART. 1. -- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie 
Bacău, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

ART.2- Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern ale 
Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, conform Anexelor nr. 3, și nr.4 parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

ART.3 –Cu data prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr.135 /2016 și prevederile 
H.C.L. nr. 379/2016.  



 

ART. 4. ~ Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin Serviciul Cabinet Primar şi Compartimentul învăţământ Cultură Sănătate. 

ART. 5. - Hotărârea va fî comunicată Primarului Municipiului Bacău, Serviciului Cabinet 

Primar, Compartimentului învăţământ Cultură Sănătate şi Spitalului de Pneumoftiziologie 

Bacău. 

ART. 6. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

 

 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

 

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 149239/23.07.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarâre privind aprobarea Regulamentului Intern, Regulamentului 
de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacău 
 

 

 Prin adresa transmisă de Spitalul de Pneumoftiziologie, nr.149196/23.07.2021 se 

propun spre aprobarea Consiliul Local Bacău, următoarele: 

-avizarea Organigramei  și a Statului de Funcții; 

-Regulamentul Intern a spitalului; 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare . 

 

• Organigrama spitalului a fost modificată prin: 

- Compartimentul de Protectie Civila și PSI (1 post de inspector protecție civilă și 1 post de 

inspector PSI) se comasează  cu Serviciului Privat pentru Situații de Urgență (1 post șef 

Serviciu privat),  

- Redistribuirea postului de referent de specialitate – secretar, casier din cadrul Serviciului 

Tehnic Administrativ și Aprovizionare în subordinea managerului spitalului.  

• Statul de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a fost modificat prin: 

- Compartimentul de Protectie Civila și PSI (1 post de inspector protecție civilă și 1 post de 

inspector PSI) se comasează  cu Serviciului Privat pentru Situații de Urgență (1 post șef 

Serviciu privat),  

- Redenumirea postului de ʺmanager de calitateʺ în ʺresponsabil cu managementul calitățiiʺ 

conform ORDIN nr. 1.312/250/2020 privind organizarea și funcționarea structurii de 

management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și 

serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității 

serviciilor de sănătate și siguranței pacientului 

- Redistribuirea postului de referent de specialitate – secretar, casier din cadrul Serviciului 

Tehnic Administrativ și Aprovizionare în subordinea managerului spitalului, 

- Redistribuirea postului de asistent medical din cadrul Laboratorului de analize medicale în 

cadrul Compartimentului C.P.L.I.A.A.M cu respectarea prevederilor punctului 1, lit. f din 

Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, 

prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, 

- Suplimentarea numărului de posturi de la 175 la 180, astfel : 1 post de muncitor – fochist 

(Centrala termică) și 4 posturi de îngrijitoare – 2 posturi Sectia de Pneumologie I și 2 posturi 

Sectia de Pneumologie II, pentru respectarea prevederilor Ordinului MS nr. 1224/2010 

privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească. 

• Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare au fost actualizate ca 

urmare a modificărilor statului de funcții, a componenței comisiilor sau consiliilor ce 

activează în cadrul spitalului precum şi a ultimelor prevederi legale. 

    În toată documentația depusă nu sunt modificări de structură, nu se solicită reorganizarea 

sau restructurarea spitalului,  schimbarea sediului sau a denumiri spitalului care să necesite 



 

un nou aviz al Ministerului Sănătății, așa cum reiese din prevederile art. 172, alin. 7 din Legea 

nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

 

             Față de cele prezentate, vă rog hotărâți. 

 

 

    PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

    LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

 JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. ____________  

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparat lui de specialitate al primarului la  proiectul de hotarâre 

privind aprobarea Regulamentului Intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și 
Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

 

- Prevederilor ale art. 180 alin. (1), lit. ”a”  din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, modificată şi completată, care precizează; 

Art. 180 (1) In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul are, in principal, 

următoarele atribuţii: 

a) stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de 

personal în vigoare; 

-Prevederilor arlin. 15 lit. „aw, ”b” și ”c” din Anexa din Anexa la HG nr. 56/ 2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 

şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice 

locale, modificată şi completată, care precizează: 

Art. 15 Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice in domeniu, are 

următoarele competente: 

a) aproba statele de funcţii ale unitarilor sanitare subordonate, cu incadrarea in normativele de personal si 

in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat; 

b) aproba organigrama si modificarea acesteia 

c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia; 

 

- Prevederilor art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 15^ alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) 

şi ale art. 243 alin. (1), lit. "a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de 

şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ - eritoriaîe. 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul 

în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris 

şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

Art 196 (1) In exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta sau emit, 

după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza: a) consiliul local si 

consiliul judeţean adepta hotarari  

Art 197 (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele 

administrative prevăzute la art. 195 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, 

respectiv emiterii. 

Art 243 (1) Secretararul, general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile 

legii, următoarele atribuţii: 

a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 

respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, 

după caz; 

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 

- Prevederile  art 129 (2) lit. ”a” şi ale alin. (3) lit ”c” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea adminisîrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor 

şi regiilor autonome de interes local; 

(3) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 



 

c)aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului 

de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale 

regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes 

loca! şi statul de funcţii al acestora; 
- şi poate fi supus spre aprobare. 

 

 
 
    DIRECTOR EXECUTIV 
    CIPRIAN FANTAZĂ 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEŢUL BACĂU 

 MUNICIPIUL BACĂU  

SERVICIUL CABINET PRIMAR     SE APROBA 

 NR.          PRIMAR, 

       LUCIAN-DANIEL STANCIU-

VIZITEU 

 

 

 
REFERAT 

Prin adresa nr. 149196/23.07.2021  Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău ne solicită aprobarea 

Organigramei, a Statului de funcţii, Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare ale spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

 
Având în vedere: 

- Prevederile Ordinului nr. 1.376 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de 

servicii de sanatate al Ministerului Sanatatii, modificat şi completat; 

- Prevederile din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată şi completată; 

- Prevederile din OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, modificată 

şi completată; 

- Prevederile din HG nr. 56/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 

162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

Publice către autorităţile administraţiei publice locale, modificată şi completată, 

Precum și faptul că în toată documentația depusă nu sunt modificări de structură, nu se solicită 

reorganizarea sau restructurarea spitalului,  schimbarea sediului sau a denumiri spitalului care să 

necesite un nou aviz al Ministerului Sănătății, așa cum reiese din prevederile art. 172, alin. 7 din 

Legea nr. 95/2006 

privind   privind reforma în domeniul sănătăţii, 

   propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii, 

Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale spitalului de 

Pneumoftiziologie Bacău și abrogarea HCL nr.135/2016 și HCL nr.379/2016. 

 

 

 

     ȘEF SERVICIU CABINET PRIMAR 

                                                            GABRIEL COJOCARU

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR.  

CĂTRE 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat, vă informăm că v-

a fost transmis pe e-mail proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

Intern, Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de 

funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, în vederea analizării şi întocmirii 

rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 23.07.2021 să le depuneţi în 

format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                          SECRETARUL GENERAL  

          LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                      AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                 NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

MUNICIPIUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                          

 

 

 

 Anexe comune la REFERATUL NR.149237/23.07.2021 

         ȘI HCL NR.  ____/________ 

 

 

 

Anexa nr.1 Organigrama  Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

Anexa nr.2 Statul de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

Anexa nr.3  Regulamentul de Organizare și Funcționare  

Anexa nr.4 Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

                 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
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