
 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării statului de functii  

pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  

având în vedere referatul de aprobare întocmit de managerul Spitalului 

Orasenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni nr. 1611/06.03.2023, prin care se 

propune aprobarea modificarii statului de functii, raportul de specialitate al 

Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 5679/07.03.2023, raportul de specialitate 

al Serviciului Juridic, Administratie Locală nr. 5825/09.03.2023, precum si avizul 

comisiilor de specialitate; 

conform art. 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare și a O.M.S. nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

centrelor de sănătate mintală; 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 182 si art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea statului de functii pentru Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art. 2 -  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Spitalul 

Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Nr._______                                            Adoptată la data de _______/2023 

 

 

           PREŞEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                          SECRETAR GENERAL,  

                                                                                       AL JUDEȚULUI 

   DORIN-COSMIN VASILE                            

                                                                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 

 



 

 

Nr.1611/06.03.2023 

                                                                                                                           PRESEDINTE, 

                                                                                                         DORIN COSMINVASILE 

REFERAT DE APROBARE 

aproiectului de hotarareprivind aprobarea modificării statului de functii 

pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

In prezent,statul de functii al SpitaluluiOrasenesc “AsezaminteleBrancovenesti” Dabulenieste 

aprobatprinHotararea Consiliului Judetean Dolj nr.17 /17.01.2023.  

Avand in vedere prerogativele instituite prin art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 

privind reforma in domeniul sanatatii, republicata(“(1) In domeniulpoliticii de personal si al 

structuriiorganizatorice, managerul are, in principal, urmatoareleatributii:  

a) stabilestesiaprobanumarul de personal, pecategorii silocuri de munca, in functie de 

normativul de personal in vigoare”),in calitate de manager al spitalului,propun urmatoarele 

modificari: 

 

A. Modificari privind statul de functii: 

1. Se transforma un post medic specialist psihiatrie in un post medic primar psihiatrie, 

deoarece titularul postului, IOVITA LAURA -ELENA-medic specialist  in specialitatea 

psihiatrie in cadrul CSM Dabuleni a sustinut si a promovat examenul de  medic 

primar,specialitatea pshiatrie, fiind confirmata medic primar prin Ordinul Ministrului 

Sanatatii nr.282/06.02.2023. 

Statul de functii propus spre aprobare este intocmit cu respectarea Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si a OMS nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

centrelor de sănătate mintală. 

 

Manager 

Ec. Maricutoiu Ileana Maria 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 5679 din 07.03.2023 

                                                                        

                                                                                                          

                             

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea statului de 

funcții pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

 

 

 Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni este o unitate 

sanitară care funcționează în subordinea Consiliului Județean Dolj, asigurând 

servicii medicale spitalicești, ambulatorii și de urgență. Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni funcționează conform Legii 95/2006, 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale art. 173 alin. 

(2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 
instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 
interes judeţean, iar în acest sens aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale 
instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de 
interes judeţean. 

 Din analiza referatului de aprobare a proiectului de hotărâre privind 

modificarea statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Așezămintele 

Brâncovenești” Dăbuleni, nr. 1611/2023, s-au constatat următoarele: 

Conform art. 31 alin. (2) și (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare,  încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe 

funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte 

acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale 

Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz, 

iar în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din 

fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea 



postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat 

superior. 

Astfel, prin statul de funcții înaintat spre aprobare Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni menține același număr de posturi, cu 

următoarea modificare: 

- transfoarmarea unui post ocupat de medic specialist, specialitatea psihiatrie,  

din cadrul Centrului de Sănătate Mintală Dăbuleni, în medic primar, deoarece titulara 

postului a fost confirmată medic primar în specialitatea psihiatrie, prin O.M.S. nr. 

282/2023. 

Statul de funcții înaintat spre aprobare, este întocmit potrivit Legii–cadru nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse Umane 

propune spre aprobare statul de funcții în forma înaintată de către Spitalul Orășenesc 

„Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni. 

 

 

 

 ADMINISTRATOR PUBLIC                          ȘEF SERVICIU 

                                                                        ORGANIZARE RESURSE UMANE 

           Cosmin DURLE 

          Anda NICOLAE 

 

 

                                                                                               Întocmit, 

                                                                          

                                                                                           Elena Buduru 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 5825/09.03.2023                                                                                 VIZAT,                                                                                                                                                                           

                                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

        Adriana- Cristina VĂRGATU 

           

       

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc 

„Aşezămintele Brâncovenesti” Dăbuleni 

 

           În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statului de 

funcţii pentru Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncovenesti” Dăbuleni, propus de 

președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modificării statului de funcţii pentru 

Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele Brâncovenesti” Dăbuleni; 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 31 alin.(2) şi alin.(4)  Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea 

centrelor de sănătate mintală; 

- art. 173 alin.(1) lit. a), alin (2) lit. c), art. 182 și art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

                                                                 ÎNTOCMIT, 

Consilier Juridic,   

Cristina Păduraru                                                                                            

 



 

SPITALUL ORASENESC “ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI” DABULENI                                                

 

 

STAT DE FUNCTII CENTRALIZAT 

 

( întocmit conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) 

 

Nr 

crt 

Denumirea functiei Nivel  

studii 

Grad 

profesional 

Treapta 

profesionala 

Numar 

posturi De conducere De executie 

1 Manager  S II  1 

2 Director Medical  S II  1 

3 Director Financiar Contabil  S II  1 

4 Medic sef sectie  S II  1 

5 Medic sef laborator  S II  1 

6 Farmacist sef   S II  1 

7  Medic S primar  10 

8  Medic S specialist  17 

9  Medic S   2 

10  Medic rezident  anul V S   1 

11  Medic rezident anul VI    1 

12  Medic rezident anul III S   1 

13  Biolog  S principal  1 

14  Biolog S   1 

15  Fiziokinetoterapeut specialist S   1 

16  Psiholog S practicant  1 

17  Instructor ergoterapie M   1 

18  Sociolog S   1 

19  Asistent social S   1 

20  Economist S IA  4 

21  Economist S I  2 

22  Inginer S IA  1 

23  Analist  S IA  1 

24  Consilier juridic S I  1 

25  Referent de specialitate S I  1 

26  Referent de specialitate S II  1 

27  Referent de specialitate S debutant  1 

28  Magaziner M;G   1 

Anexa  la Hotărârea nr. 



29  Secretar dactilograf  M;G I A  1 

30  Asistent medical sef sectie PL principal  1 

31  Asistent medical PL principal  49 

32  Asistent medical PL   13 

33  Asistent medical SSD   1 

34  Asistent medical PL debutant  3 

35  Infirmiera M;G   19 

36  Infirmiera debutanta M;G   2 

37  Ingrijitoare    7 

38  Şofer autosanitară III                M:G   1 

39  Spalatoreasa    2 

40  Sofer M;G  I 1 

41  Paznic M;G   4 

42  Bucatar    4 

43  Muncitor calificat (fochist) M;G  II 1 

44  Muncitor calificat (electrician) M;G  I 1 

45  Muncitor calificat (fochist) M;G  IV 4 

46  Muncitor calificat (fochist) M;G  III 3 

  

TOTAL PERSONAL 

 

     

175 

 

 

 

 

 

 

MANAGER, 

EC. MARICUTOIU ILEANA-MARIA 

 




