CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării statului de funcţii
pentru Unitatea Medico-Socială Melinești
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare întocmit de directorul Unității
Medico Sociale Melinești nr. 197/2020, prin care se propune aprobarea
modificării statului de funcţii, raportul de specialitate al Serviciului Organizare
Resurse Umane nr. 10801/04.03.2020, raportul de specialitate al Serviciului
Juridic, Administrație Locală nr. 11246/11.03.2020, precum și avizul comisiilor
de specialitate,
în baza 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,
în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) și a art.
182 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 funcții pentru Unitatea MedicoSocială Melinești, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și
Unitatea Medico-Socială Melinești, vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Nr._______
PREŞEDINTE,

Adoptată la data de _______/2020
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
AL JUDEȚULUI

Ion PRIOTEASA
Anda NICOLAE

UNITATEA MEDICO –SOCIALA MELINESTI
LOCALITATEA MELINESTI,JUD.DOLJ

Presedinte,

COD FISCAL :4332258
NR. 197/04.03.2020

Ion Prioteasa

REFERAT DE APROBARE
A proiectului de hotarare Modificare Stat Functii la
Unitatea Medico - Sociala Melinesti

Unitatea Medico – Sociala Melinesti a fost infiintata in baza H.G. nr.412/2003pentru aprobarea normelor privind organizarea,functionarea si finantarea unitatilor de
asistenta medico –sociale,prin Hotararea Consiliului Local Melinesti nr.22/2003, cu avizul
Ministerului Administratiei si Internelor nr.4897/IS/01.09.2003 si avizul Ministerului
Sanatatii nr.X/A/MB/2848/04.09.2003, preluata cu data de 01.10.2004 de Consiliul
Judetean Dolj.
Unitatea functioneaza incepand cu data ce 01.01.2004, cu un numar de 45 de paturi
si un numar de personal de 34 de posturi, specificul unitatii fiind acordarea de servicii
medicale,servicii sociale si servicii de ingrijire pentru persoanle cu afectiuni cronice.
Fata de statul de functii aprobat pentru anul 2019, solicitam transformarea unui
post de asistent medical( pozitia 5) , in asistent medical principal, conform certificatului
seria A,nr.12411, anexat alaturat.
Mentionam ca la sediul unitatii s-a depus cerere de catre asistentul medical
privind promovarea in functie, pe care o atasam alaturat.
Persoana cu sarcini de personal - salarizare din cadrul unitatii a intocmit un
referat cu propunerea de transformare a postului din statul de functii al unitatii
respectand legea in vigoare.
In urma celor mai sus mentionate , persoana cu sarcini de personal - salarizare
si compartimentul financiar contabilitate au pus in aplicare prevederile legislatiei in
vigoare si au respectat temeiul legal care sta la baza intocmirii prezentului proiect de
hotarare coroborat si cu Codul Muncii in vigoare la aceasta data.
Mentionam ca nu se modifica numarul de posturi.
Va multumim pentru intelegere!

APROBAT

D I R E C T O R,

INTOCMIT,

DR. KALMAN AURORA

MIRICA ELENA

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Serviciul Organizare Resurse Umane
Nr. 10801 din 04.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea statului
de funcţii pentru Unitatea-Medico Socială Melinești
Unitatea Medico-Socială Melinești este o instituţie publică specializată,
în subordinea Consiliului Județean Dolj, care acordă servicii de îngrijire,
servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medicosociale.
Unitatea Medico-Socială Melinești funcționează în baza H.G. nr.
412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi
finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale.
Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale 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 solicitării Unității Medico-Sociale Melinești, nr. 198/2020
înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 10784/2020, prin care se propune
modificarea statului de funcții, 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, având în vedere susținerea și promovarea examenului de grad
principal de către o salariată a Unității Medico-Sociale Melinești, potrivit
certificatului eliberat de către organele abilitate în acest sens, se propune
transformarea unui post ocupat de asistent medical, PL, în asistent medical, PL,
grad principal.

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
Unitatea Medico-Socială Melinești.
Șef Serviciu
ORGANIZARE RESURSE UMANE
Anda NICOLAE

Întocmit,
Elena Buduru

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 11246/11.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra
Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții
pentru Unitatea Medico – Socială Melinești
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 funcții
pentru Unitatea Medico –Socială Melinești,
propus de președintele
Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: modificare stat de funcții pentru
Unitatea Medico –Socială Melinești.
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: prin proiectul de hotărâre analizat
se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile:
- 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;
- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de
competență/activitate a compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse
în aplicare.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că
proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor
specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele
specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem
analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în
cauză, în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu
procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor
de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Avizat,
Director Executiv

Întocmit,
Consilier Juridic,

DAIANA STOICA

Purcărin Emil

UNITATEA MEDICO SOCIALA MELINESTI
JUDETUL DOLJ

ANEXA
LA HOTARAREA NR___________

STAT DE FUNCTII CENTRALIZAT
VALABIL CU DATA DE ______________

Nr.
FUNCTIE
crt DE CONDUCERE
DE EXECUTIE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
DIRECTOR

2
Medic medicina generala
As.medical - sef
As.medical
As.medical
As. medical
As.medical de farmacie
Statistician medical
Economist
Economist
Operator
Asist.social
Paznic
Infirmiera
Ingrijitoare
Brancardier
Muncitor calificat
Muncitor calificat

TOTAL

D I R E C T O R,
DR. KALMAN AURORA

Grad profesional

3

- II Primar
Principal
Principal
Principal
Debutant
Principal
Principal
- I ADebutant
-IDebutant
-I-IV- II -

Nivel de studii

Numar
de posturi

5

Superioare
Superioare
Postliceala
Postliceala
Postlicealã
Postliceala
Postliceala
Medii
Superioare
Superioare
Medii
Superioare
Medii/Gen
Medii/Gen
Medii/Gen
Medii/Gen

6

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
3
2
1
1
34

OPERATOR,
MIRICA ELENA

