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HOTĂRÂREA NR.203 
din data de 27 iulie 2018

- privind înfiinţarea unei Linii de gardă pentru specialitatea Ortopedie-Traumatologie în cadrul 
Spitalului Municipal ”  Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, 
întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Referatul nr.22887/18.07.2018 , privind înfiinţarea unei linii de gardă în 
specialitatea ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş dar şi 
expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş cu nr.22887/1/18.07.2018, Hotărârea 
Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, N r.14/2018,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, precum si al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

Ţinând cont de adresa nr.7458/18.07.2018 a Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş 
din care rezultă şi necesitatea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea Ortopedie-Traumatologie în 
scopul eficientizării activităţii dar şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite şi 
Hotărârea C.A. nr. 14/2018,

Văzând prevederile art. 171 alin.l şi art .171 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată şi actualizată , ale art.2 alin.2, art.3, art. 16, art. 18 alin.l lit.b din OUG nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, actualizată şi ale art. 15, lit.d din HG 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii si competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile publice locale, 
actualizată,

Reţinând prevederile art.22 alin.4 din Ordin nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului 
privind timpul de muncă , organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul saniatr, 
actualizat,.

în temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6 Iit.a pct.3, art.45 alin.l şi 115 alin.l lit.b din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă înfiinţarea liniei de gardă în specialitatea Ortopedie-Traumatologie în cadrul 
Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, cu încadrare în bugetul de venituri şi cheltuieli 
alocat şi aprobat iniţial.

Art.2. Se aprobă modificarea structurii organizatorice în mod corespunzător.
Art.3.Prezenta hotărâre produce efecte doar după obţinerea avizului conform de la Ministerul 

Sănătăţii.
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Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin Managerul Spitalului şi Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică.

Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru 

Consilieri în funcţie - 18 

Consilieri prezenţi - 17

Prezenta hotărâre se comunică:
lex.Dosar şedinţă
lex. Colecţie
lex.Prefectură
lex.Primar
lex. Secretar
lex.Afişare
lex. Spital Municipal
lex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
Cl o ^— — A.

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul mjwnicipiului,

Cod: F-50
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H O T Ă R A R EA Nr. 14 din 18.07.21
privind infiintarea liniei de garda ortopedie -traui

T*
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Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţă ordinară in data de 18.07.2018;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l Se aproba infiintarea liniei de garda ortopedie -traumatologie.

Preşedinte Consiliu de Administratie/^^'^7̂

IJr. C

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară 
Municipal Dr. "Aurel Tulbure" in unanimitate.

V  ’V  -  Ah 

Administraţie al Spitalului
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Către,

Consiliul Local Fagaras

Prin prezenta, va inaintam Hotararea Consiliului de Administraţie nr. 14 din 18.07.2018 privind 

înfiinţarea LINIEI DE GARDA SPECIALITATE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE, potrivit anexei la 

prezenta.
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Către,

Consiliul de Administraţie

REFERAT DE APROBARE

Prin prezenta, conducerea Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras va 

transmite propunerea de infiintare a LIN IEI DE GARDA SPECIALITATE ORTOPEDIE- 

TRAUM ATOLOGIE.

Conform prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; Strategia de descentralizare în sistemul de sănătate, aprobată prin HG 

nr. 62/ 2009; H.G. 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;

In temeiul ORDINULUI ms nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind 

timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;

Având in vedere Programul de Endoprotezare in care este inclus SPITALUL MUNICIPAL 

DR.AUREL TULBURE FAGARAS, prin Compartimentul de ortopedie-traumatologie, precum si condiţia 

obligatorie de a asigura asistenta medicala in aceasta specialitate in mod permanent, 24 ore din 24;

Astfel, în vederea iniţierii de către managerul unităţii sanitare publice a procedurii de aprobare a 

liniei de garda, se propune Consiliului de Administraţie aprobarea infiintarii liniei de garda in specialitatea 

Ortopedie -traumatologie.
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Precizam faptul ca in prezent avem incadrati, cu contract individual de munca pe dura 

nedeterminata, un nr. de 4 medici specialist in specialitate ortopedie-traumatologie.

Plata aferenta activitatii desfăşurate in linia de garda va fi asigurata din veniturile proprii urmare a 

decontării serviciilor medicala de către Casa de Asigurări de Sanatate Braşov, conform prevederilor legale.

Menţionăm faptul că unitatea sanitară se încadrează în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentn 

anul 2018 -  capitolul cheltuieli de personal, conform biroului financiar-contabil.

Faţă de cele prezentate supunem Consiliului de Administraţie aprobarea infiintarii liniei de garda ir. 

specialitatea Ortopedie -traumatologie.

Director financiar-contabil,

Ec. Timboiu Florentina Persida


