
R O M A N I A 
JUDEŢUL BUZĂU,COMUNA SMEENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcţii al 

Spitalului de Boli cronice Smeeni 
 

Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ; 
Având în vedere : 

• referatul primarului comunei Smeeni, dl. Andrei Ion înregistrat sub  nr. 

6840/10.09.2020; 

• avizul secretarului comunei Smeeni , dat pe proiectul de hotarare; 

• raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia de 

specialitate a Consiliului Local Smeeni ,inregistrat sub nr. 6841/10.09.2020; 

• adresa Spitalului de Boli Cronice Smeeni nr. 2963/31.08.2020, privind 

propunerea de aprobare a Statului de functii al Spitaluilui de Boli cronice 

Smeeni; 

• prevederile Hotararii nr.25/2010 privind trecerea in subordinea Consiliului 

Local Smeeni a unitatii sanitare „ Spitalul de Boli Cronice Smeeni” ; 

• prevederile Ordinului nr.1224/2010 al Ministerului Sanatatii , privind 

aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca , 

precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii 

publice nr.1778/2006 privind aprobarea numarului de personal; 

• prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 
În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.”a” , alin. (7) lit. ’’c’’ , alin (14) , art. 
134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 139 coroborat cu prevederile  art. 196 
alin. 1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1  Se aprobă Organigrama ,Statul de funcţii si numarul de personal al 
Spitalului de Boli Cronice Smeeni,judeţul Buzău, prevăzut  în anexa parte 
integrantă din prezenta.     
 
Art. 2   Managerul Spitalului de Boli Cronice Smeeni,judeţul Buzău, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 



Art. 3   Se împuterniceşte Primarul comunei Andrei Ion  de a semna ştatul de 
funcţii aprobat potrivit art.1  din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4  Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului : 
- Instituţiei Prefectului –Judeţului Buzău 
- Primarului comunei . 
- Managerului Spitalului de Boli Cronice Smeeni 

 
 
 

                                                                                  Contrasemnează, 
                Președinte de ședință, Secretarul general UAT, 

             Consilier local                                Stănescu Anghel-Luigi 
               Știrbu Valeriu  
 

 
                        
                                                   
Smeeni 
 
Nr.39 din 15.09.2020 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Smeeni în şedinţa din data 
de 15.09.2020, cu  un nr de  13   voturi pentru, 0    abţineri şi  0  voturi contra, 
din numarul total de 15 consilieri în funcţie şi   consilieri prezenţi la şedinţă 13 . 


