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Proiect

HOTĂRÂREA NR 
din data de........

-privind înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală 
-Analize medicale în cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă.............................,

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului Municipiului Făgăraş cu nr. 9409/1 /l 8.03.2020 , privind 
înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală - Analize medicale în 
cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş şi Hotărârile Consiliului de Administraţie , nr.93 si nr. 94 
din 10.03.2020,

Ţinând cont de adresa nr.3068/l l.03.2020 a Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş înregistrată 
la Primăria Municipiului Făgăraş sub numărul de 9409/13.03.2020 din care rezultă necesitatea înfiinţarea liniei de 
gardă la domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală- Laborator analize medicale în scopul 
eficientizării activităţii dar şi pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite şi Hotărârile Consiliului de 
Administraţie, nr.93 şi nr.94 din 10.03.2020,

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate.......................................................... .
Văzând prevederile art.I7l alin.I 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. I 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,

în conformitate cu 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 sanitar, actualizat,

Având în vedere Programul de Endoprotezare în care este inclus Spitalul Municipal “Dr. Aurel Tulbure” 
Făgăraş, prin Compartimentul de ortopedie-traumatologie, precum şi condiţia obligatorie de a asigura asistenţa 
medicală în această specialitate- radiologie şi imagistică medicală şi laborator analize medicale, în mod permanent 
24 ore din 24,

în temeiul art. 129, alin.(2), lit.d, alin.6 lit.a , art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin. 1 lit.a), art. 197, art. 198 şi 
art.243 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă înfiinţarea liniei de gardă în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală -laborator de 
analize medicale în cadrul Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, cu încadrare în bugetul de venituri 
şi cheltuieli alocat şi aprobat pentru anul 2020- capitolul cheltuiel de personal.

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 ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 
Făgăraş, prin Managerul Spitalului Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş.

Hotărârea s-a adoptat cu ....pentru,...împotrivă,.....abţineri
Consilieri în funcţie-18 
Consilieri prezenţi-

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

GHEORGHE SUCACIU

Iniţiator,
Primar,

Cod F -17
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Nr. 9409 din 18.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

- privind înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală 
- Laborator analize medicale în cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş

Văzând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 9409/1 din 18.03.2020 
Având în vedere adresa nr. 3068 din 11.03.2020, înregistrată la UAT Municipiul Făgăraş sub 

nr.9409/13.03.2020 şi Hotărârile Consiliului de administraţie al Spitalului Municipal „Dr.Aurel 
Tulbure” Făgăraş, nr.93 şi 94 prin care se solicită înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile 
Radiologie şi imagistică medicală- Laborator analize medicale ;

Ţinând seama de 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 publice locale, actualizată şi ale art. 15, lit.d 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 publice locale, 
actualizată.

După obţinerea avizului Ministerului Sănătăţii, prezenta Hotarare a Consiliului Local produce
efecte.

Având în vedere 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 sanitar, 
actualizat.

în temeiul art.289, alin.2, alin.3 şi alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
în conformitate cu art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

f
SECRETAR GENERAL,

LAURA ELENA 'GIUNCA

\
FUNCŢIA SI ATRIBUŢIA N U M E LE  SI P R E N U M E LE D A TA \  SEMNĂTURĂ

Arhitect Sef Liliana B oer 18 .03.2020 * f \ D .
Şef Serviciu Ioana H ârţoagă 18.03.2020

ÎNTOCMIT, Consilier R aluca Folea 18.03.2020
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Nr. 9409 din 18.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală 
- Laborator analize medicale în cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel Tulbure Făgăraş

Văzând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr. 9409/1 din 18.03.2020
Având în vedere adresa nr. 3068 din 11.03.2020, înregistrată la UAT Municipiul Făgăraş sub 

nr.9409/l3.03.2020 şi Hotărârile Consiliului de administraţie al Spitalului Municipal „Dr.Aurel 
Tulbure” Făgăraş, nr.93 şi 94 prin care se solicită înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile 
Radiologie şi imagistică medicală- Laborator analize medicale ;

Ţinând seama de prevederile art.I7l  alin.I şi art.I7l  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. I lit.b din OUG 
nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile publice locale, actualizată şi ale art. 15, lit.d 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 publice locale, 
actualizată, "y

y^Avârid în vedere 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 sanitar, 
actualizat.

în temeiul art.289, alin.2, alin.3 şi alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
în conformitate cu art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

SECRETAR GENERAL,
LAURA ELENA GIUNCA

FUNCŢIA SI ATR IB U ŢIA N U M E LE  SI P R E N U M E LE D ATA \  SEM NĂTURĂ
A rh ite c t S e f Liliana  Boer 18.03.2020 '  i  j
Şef S e rv ic iu Ioana H ârţoagă 18.03.2020

ÎNTOCMIT, C o n s ilie r R aluca Folea 18.03.2020 p f
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Nr. 9409/1 din 18.03.2020

REFERAT DE APROBARE

-privind înfiinţarea unei Linii de gardă la domiciliu pentru specialităţile 
Radiologie şi imagistică medicală- laborator analize medicale în cadrul Spitalului 
Municipal ” Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş

Analizând adresa nr. 3068/11.03.2020 a Spitalului Municipal „  Dr. Aurel 
Tulbure, Făgăraş din care rezultă necesitatea înfiinţării unei linii de gardă la 
domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală şi laborator analize 
medicale, în scopul eficientizării activităţii dar şi pentru îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor medicale oferite.

Având în vedere Hotărârea nr.93 şi Hotărârea nr.94 din 10.03.2020 a 
Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal ° Dr. Aurel Tulbure " Făgăraş.

în acest s e n s  propunem  aprobarea proiectului supus dezbaterilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI, 
GHEORGHE SUCACIU

http://www.primaria-fagaras.ro
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U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 

SPITALUL MUNICIPAL"Dr. Aurel Tulbure” FĂGĂRAŞ

str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraş,jud.Braşov,cod 505200 

Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 -.■> . imt*in« c f  Rr<3l«i; -ofStan dsîHoIrf tUI.

www.spitalulfagaras.ro

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

privind înfiinţarea LINIEI DE GARDA SPECIALITATE:

- RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA;

- ANALIZE MEDICALE

, potrivit anexei la prezenta.

http://www.spitalulfagaras.ro


U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
SPITALUL MUNICIPAL"Dr.Aurel Tulbure" FĂGĂRAŞ
str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraş,jud.Braşov,cod 505200 
Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 
www.spitalulfagaras.ro 
E-mail :secretariat@spitalulfagaras.ro

URS Is a member of Registrar o f Standards (Holdings) Ud.

HOTARAREA NR. O  DIN 10.03.2020

p r iv in d  aprobarea liniei de garda la domiciliu in specialitatea Radiologie 
si imagistica medicala -Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras;

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, întrunit in data de 10.03.2020,

Având in vedere prevederile art 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1) Se aproba înfiinţarea unei linii de garda in specialitatea Radiologie si 
imagistica medicala la Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras ;

Art. 2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta dispoziţie 
contrara se abroga ;

Art. 3) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se 
încredinţează membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel 
Tulbure Fagaras.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

http://www.spitalulfagaras.ro
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U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 
SPITALUL MUNICIPAL"Dr.Aurel Tulbure" FĂGĂRAŞ
str.Ghioceilor nr. 1 .Făgăraş,jud.Braşov,cod 505200 
Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254 
www.spitalulfagaras.ro 
E-mail :sec -etariat@spitalulfagaras.ro

URS is a member o f Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

HOTAR AR EA NR. % DIN 10.03.2020

p r iv in d  c probarea liniei de garda la domiciliu in specialitatea Analize 
medica e -Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras;

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, intrunit in data de 10.03.2020,

A^and in vedere prevederile art 187 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1) Se aproba înfiinţarea unei linii de garda in specialitatea Analize 
medicale la Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras ;

Art. 2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice alta dispoziţie 
contrara se abroga;

Art. 3) Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se 
incredintsaza membrii Comitetului Director al Spitalului Municipal Dr. Aurel 
Tulbure Fagaras.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

\
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U.A.T. MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

J SPITALUL MUNICIPAL ” Dr. Aurel Tulbure’' FĂGĂRAŞ

str.Ghioceilor nr. 1 ,Făgăraş,jud.Braşov,cod 505200

Tel:0268 - 212521,2,3,4 ;Fax: 0268 - 211254

www.spitalulfagaras.ro

E -m ail:secretariat@spitalulfagaras.ro

Nr. ?)Q Q 7^ din & b  - itâ  'l'Q ___________

URS i% a member of Registrar o f Standards (Holdings) Ltd.

Către,

Consiliul de Administraţie

REFERAT DE APROBARE

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

de infiintare a LINIEI DE GARDA LA DOMICILIU SPECIALITATE :

- RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA;

- ANALIZE MEDICALE.

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 urgentă 

a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

ănătăţii 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 specialitatea radiologie si imagistica 

medicala si laborator analize medicale, in mod permanent, 24 ore din 24;

Se propune Consiliului de Administraţie aprobarea infiintarii liniei de garda la domiciliu in 

specialităţile radiologie si imagistica medicala si laborator analize medicale.

Precizam faptul ca in prezent avem incadrati, cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, 

cate 2 medici specialişti, condiţie obligatorie de funcţionare a liniei de garda la domiciliu, fiind identificaţi si 

din exteriorul spitalului.

http://www.spitalulfagaras.ro
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v ' Plata aferenta activitatii desfasurate in linia de garda la domiciliu va fi asigurata din veniturile proprii

urmare a decontării serviciilor medicala de către Casa de Asigurări de Sanatate Brasov, conform 

1 prevederilor legale.

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

anul 2020- capitolul cheltuieli de personal, conform biroului financiar-contabil.

Faţă de cele prezentate supunem Consiliului de Administraţie aprobarea infiintarii liniei de garda la 

domiciliu in specialităţile radiologie si imagistica medicala si analize medicale.


