
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

P R O I E C T  D E  H O T Ã R Â R E  
Nr. 6292 din 26.01.2023 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 290 din 15.12.2022 privind 

aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  şi statelor de funcţii 
ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.6297 din 26.01.2023 iniţiat de către Primarul 

municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de 

specialitate nr. 6450 din 27.01.2023, întocmit de Direcția Juridică și 

Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare; 
 - avizul de legalitate nr. __ din __.01.2023 dat de Secretarul general al 
municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.02.2023 al comisiei pentru 
buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.02.2023 al comisiei 
juridice;  

 Luând în considerare: 
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale; 
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din O.U.G.       

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140 al. (1), precum și al art. 196,  alin. 
(1),  lit. ”a” din acelasi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexelor nr. 2 și  nr. 3 a H.C.L. nr. 290 din 
15.12.2022 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  şi statelor de 



funcţii ale  Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, conform Anexelor nr.1 și 

nr.2,  parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă 

Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor 

interesate prin grija secretarului general al municipiului. 
 
 
 
   
                                                          Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 
privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 
 



                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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. 6297 din 26.01.2023 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 290 din 
15.12.2022 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  şi 

statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman 
 

 
Potrivit art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Primarul propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile 

legii, modificarea statului de funcţii şi numărul de personal al aparatului de 

specialitate şi serviciilor publice de interes local.  
  

Prezentul proiect de hotărâre este inițiat în vederea modificării unor state de 

funcţii ale Spitalului Municipal de Urgență Roman: 
1. La Secția Ortopedie-traumatologie 
- se transferă un post vacant de asistent medical debutant de la Dispensarul 

TBC și se transformă acest post în post de medic specialist.   
2. La Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 
- se transferă un post vacant de infirmier debutant de la Secția A.T.I. și se 
transformă acest post în post de medic specialist în specialitatea diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice;  
3. La Secția Pediatrie 

- se transformă postul ocupat de medic specialist în post de medic primar; 
4. La Serviciul de Anatomie patologică  

- se transformă un post ocupat de biolog, în post de biolog principal ; 
      5. La Laboratorul de Analize medicale 

- se transformă două posturi ocupate de asistent medical PL, cu specializarea 
medicină generală, în posturi de asistent medical PL cu specializarea laborator ; 

6. La Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală 
- se transformă două posturi ocupate de asistent medical PL, cu specializarea 
medicină generală, în posturi de asistent medical PL, cu specializarea 
radiologie și imagistică medicală; 



- se transformă postul vacant de medic specialist, în post vacant de medic 
rezident anul V. 

Având în vedere transferul a două posturi între structuri diferite, se 
modifică în mod corespunzător situația posturilor. 

  
Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul resurse 
umane, salarizare în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.          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: Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Resurse 

Umane, Salarizare 
 Nr. 6450/ 27.01.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 290 din 
15.12.2022 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor  şi 

statelor de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman 
 

Potrivit art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Primarul propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile 

legii, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal ale aparatului de 
specialitate şi serviciilor publice de interes local.  

 Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a propunerilor de 
modificări în statele de funcții, formulate prin adresa nr. 2725 din 26.01.2023 de 
Serviciul RUNOS al Spitalului, înregistrată la Primăria Roman cu nr. 6288 din 
26.01.2023 . 

Din punct de vedere al oportunității, proiectul propus spre aprobare 
vizează modificări ale unor state de funcții ale S.M.U. prin transformarea unor 
posturi, pentru asigurarea necesarului de personal de specialitate sau ca urmare a 
promovării unor examene de specialitate, în următoarele structuri:  Secția 

Ortopedie-traumatologie, Dispensarul TBC, Sectia A.T.I., Compartimentul 
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Secția Pediatrie, Serviciul de 
Anatomie patologică , Laboratorul de Analize medicale și Laboratorul de 
Radiologie și imagistică medicală 

 
Din punct de vedere al legalității, proiectul propus respectă prevederile 

Legii nr.95/2006, ale O.M.S. nr.1778/2006 și ale O.M.S. nr.1224/2010. 
Modificările propuse au fost aprobate în ședința Comitetului Director din 

data de 26.01.2023 și avizate de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 
4 din 26.01.2023. 

  
Faţă de cele expuse apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de 

hotărâre, sens în care îl avizăm favorabil. 
 
 

Direcția Juridică și Administrație Publică   Serviciul resurse umane, salarizare        
              Camelia RUSU                                            Otilia GĂLĂȚEANU         


