R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 19.12.2018
privind soluționarea unei plângeri prealabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 22856 din 13.12.2018 înaintată de către dl.
Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate
nr. 22857 din 13.12.2018 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;
Având în vedere contestația formulată împotriva H.C.L. nr. 208/2018 de către
d-nii Airinei Cristina, Balcan Cristina, Chelaru-Vizir George-Eugen, Clapa Gabriela
Nicoleta, Doru Lidia Paula, Drescan Vasilică, Fechită Paul-Marian, Sîrghie Cristina
Elena și Rugină Laura (registratori în cadrul Spitalului municipal de Urgență Roman) reprezentați de Cab. Av. Gabriel Iacob, înregistrată la Primăria municipiului Roman
sub nr. 20223/01.11.2018;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 19.12.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. ___ din 19.12.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul
pentru legalitate nr. ______ din 19.12.2018 dat de către Secretarul Municipiului
Roman;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare, OMS nr. 1224/2010 privind
aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și
adresa Ministerului Sănătății- Direcția Management și Structuri Medicale nr.
34637/11.07.2018;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit.. „a”, și alin. 3 lit. „b” , art. 45,
alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se respinge ca fiind neîntemeiată plângerea formulată de d-nii Airinei
Cristina, Balcan Cristina, Chelaru-Vizir George-Eugen, Clapa Gabriela Nicoleta, Doru
Lidia Paula, Drescan Vasilică, Fechită Paul-Marian, Sîrghie Cristina Elena și Rugină
Laura (registratori în cadrul Spitalului municipal de Urgență Roman) - reprezentați de
Cab. Av. Gabriel Iacob, împotriva H.C.L. nr. 208/2018.
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin HOLBAN

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 22856 din 13.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind soluționarea unei plângeri prealabile

Prin H.C.L. nr. 208/27.09.2018 s-a aprobat modificarea H.C.L. nr.
267/2017 privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții
și de personal ale Spitalului municipal de Urgență Roman. Astfel, prin H.C.L. nr.
2018/2018, a fost înființat Compartimentul de Evaluare și Statistică Medicală în
vederea încadrării registratorilor din unitate în cadrul acestui Compartiment, ca
urmare a prevederilor adresei Ministerului Sănătății, Direcția Management
Structuri Sanitare, nr. 34637/11.07.2018.
Împotriva Hotărârii de Consiliu Local nr. 208/2018 dnii Airinei Cristina,
Balcan Cristina, Chelaru-Vizir George-Eugen, Clapa Gabriela Nicoleta, Doru
Lidia Paula, Drescan Vasilică, Fechită Paul-Marian, Sîrghie Cristina Elena și
Rugină Laura (registratori în cadrul Spitalului municipal de Urgență Roman) toți reprezentați de Cab. Av. Gabriel Iacob, s-a formulat plângere prealabilă,
solicitându-se revocarea actului administrativ adoptat cu privire la înființarea
Compartimentului de Evaluare și Statistică Medicală.
În motivarea plângerii, se arată că înființarea noului compartiment și
modificarea locului de muncă al salariaților ar conduce la îngreunarea actului
medical, atâta timp cât activitatea registratorilor este necesară în cadrul
secțiilor/compartimentelor în care au fost inițial angajați și nu separat.
Analizând plângerea formulată de petenți - prin cab. av. Gabriel Iacob, se
constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele considerente:
În primul rând, petenții nu justifică un interes legitim, născut și actual în
formularea prezentei plângeri. Cum existența interesului se apreciază la
momentul formulării cererii, se constată că, până în acest moment, Hotărârea de
Consiliu Local nu a produs efecte, nefiind înființat Compartimentul de Evaluare
și Statistică Medicală, petenții desfășurându-și în prezent activitatea la același
loc de muncă, respectiv în cadrul secțiilor în care au fost încadrați.
Expunere motive
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Separat de aceasta, se constată că H.C.L. nr. 208/2018 a fost adoptată ca
urmare a precizărilor transmise de Ministerul Sănătății - Direcția Management
Structuri Sanitare prin adresa nr. 34637/11.07.2018 pentru aplicarea unitară a
normelor din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice. Astfel, potrivit adresei ma sus menționate, așa cum rezultă
din prevederile OMS nr. 1224/2010 privind aproarea normativelor de personal
pentru asistența medicală spitalicească (...), „nu există temei legal de încadrare
a brancardierilor și registratorilor medicali pe secții, deoarece brancardierul se
încadrează și se normează pe unitate și se utilizează în raport de necesități, iar
registratorul medical se încadrează și se normează la posturi fixe generale pe
compartimentul de evaluare și statistică medicală. Astfel, cu excepția cazurilor
în care normativele de personal permit încadrarea brancardierilor sau
registratorilor medicali pe secții/alte locuri de muncă (ATI, UPU, centre/unități
arși grav, etc), brancardierii și registratorii medicali beneficiază de sporul de
muncă prevăzut în Regulamentul cadru pentru locurile de muncă în care sunt
încadrați potrovit normativelor de personal. (...) Încadrarea personalului pe
locuri de muncă cu nerespectarea normativelor de personal în vigoare
conduce la acordarea de sporuri necuvenite pentru personalul încadrat
necorespunzător și împlicit la atragerea răspunerii legii”.
Pe cale de consecință, H.C.L. nr. 208/2018 a fost adoptată cu respectarea
tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de lege, primind avizul de
legalitate de la Instituția Prefectului.
În concluzie, plângerea prealabilă va fi respinsă ca neîntemeiată.
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe
prin vot.
INIȚIATOR
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind soluționarea unei plângeri prealabile
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâte înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
Prin H.C.L. nr. 208/27.09.2018 s-a aprobat modificarea H.C.L. nr.
267/2017 privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții
și de personal ale Spitalului municipal de Urgență Roman. Astfel, prin H.C.L. nr.
2018/2018, a fost înființat Compartimentul de Evaluare și Statistică Medicală în
vederea încadrării registratorilor din unitate în cadrul acestui Compartiment, ca
urmare a prevederilor adresei Ministerului Sănătății, Direcția Management
Structuri Sanitare, nr. 34637/11.07.2018.
Împotriva Hotărârii de Consiliu Local nr. 208/2018 dnii Airinei Cristina,
Balcan Cristina, Chelaru-Vizir George-Eugen, Clapa Gabriela Nicoleta, Doru
Lidia Paula, Drescan Vasilică, Fechită Paul-Marian, Sîrghie Cristina Elena și
Rugină Laura (registratori în cadrul Spitalului municipal de Urgență Roman) toți reprezentați de Cab. Av. Gabriel Iacob, s-a formulat plângere prealabilă,
solicitându-se revocarea actului administrativ adoptat cu privire la înființarea
Compartimentului de Evaluare și Statistică Medicală.
În motivarea plângerii, se arată că înființarea noului compartiment și
modificarea locului de muncă al salariaților ar conduc la îngreunarea actului
medical, atâta timp cât activitatea registratorilor este necesară în cadrul
secțiilor/compartimentelor în care au fost inițial angajați și nu separat.
Din punct de vedere al legalității, se impune respingerea plângerii
prealabile pentru următoarele considerente:
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1. Petenții nu justifică un interes legitim, născut și actual în formularea
prezentei plângeri. Cum existența interesului se apreciază la momentul
formulării cererii, se constată că, până în acest moment, Hotărârea de
Consiliu Local nu a produs efecte, nefiind înființat Compartimentul de
Evaluare și Statistică Medicală, petenții desfășurându-și în prezent
activitatea la același loc de muncă, respectiv în csdrul secțiilor în care
au fost încadrați.
2. Mai mult de cât atât, H.C.L. nr. 208/2018 a fost adoptată ca urmare a
precizărilor transmise de Ministerul Sănătății - Direcția Management
Structuri Sanitare prin adresa nr. 34637/11.07.2018 pentru aplicarea
unitară a normelor din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice. Astfel, potrivit adresei ma sus
menționate, așa cum rezultă din prevederile OMS nr. 1224/2010
privind aproarea normativelor de personal pentru asistența medicală
spitalicească (...), „nu există temei legal de încadrare a
brancardierilor și registratorilor medicali pe secții, deoarece
brancardierul se încadrează și se normează pe unitate și se utilizează în
raport de necesități, iar registratorul medical se încadrează și se
normează la posturi fixe generale pe compartimentul de evaluare și
statistică medicală. Astfel, cu excepția cazurilor în care normativele de
personal permit încadrarea brancardierilor sau registratorilor medicali
pe secții/alte locuri de muncă (ATI, UPU, centre/unități arși grav, etc),
brancardierii și registratorii medicali beneficiază de sporul de muncă
prevăzut în Regulamentul cadru pentru locurile de muncă în care sunt
încadrați potrovit normativelor de personal. (...) Încadrarea
personalului pe locuri de muncă cu nerespectarea normativelor de
personal în vigoare conduce la acordarea de sporuri necuvenite
pentru personalul încadrat necorespunzător și împlicit la
atragerea răspunerii legii”.
De asemenea, potrivit OMS nr. 1224/2010, „La posturi fixe generale se
includ următoarele activităţi şi locuri de muncă: laboratorul de radiologie şi
imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări funcţionale, sălile de operaţie,
sălile de naşteri, sterilizarea, dietetica, compartimentul de evaluare şi statistică
medicală, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, tehnicienii de
aparatură medicală, activitatea de bioinginerie medicală desfăşurată de
bioingineri medicali etc”.
În concluzie, având în vedere toate cele ce preced, se constată că H.C.L.
nr. 208/2018 a fost adoptată cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de
formă prevăzute de lege, primind avizul de legalitate de la Instituția Prefectului.
Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și
oportun și recomand adoptarea acestuia.
Director D.J.A.P.,
c.j. Camelia RUSU
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