
                                                               

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

C O N S I L I U L   J U D E Ţ E A N

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului Judeţean Ilfov de 
Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrată cu nr..............din ..............2010;
- Raportul comun al direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

înregistrat cu nr........... din ............. 2010; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, 

Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor 
Cetăţenilor ;

- Raportul de avizare al Comisiei de Buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii 
economice;

-Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 
socială, protecţie copil, activităţi sportive, de agrement şi turism;

-  În conformitate  cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă  medico –sociale;

-In  conformitate  cu  prevederile  Hotararii  Guvernului  nr.  459/05.05.2010 
pentru  aprobarea  standardului  de  cost/an  pentru  servicii  acordate  în  unităţile 
medico-sociale şi a unor normative  privind personalul din unităţile  de asistenţă 
medico-socială  şi  personalul  care  desfăşoară  activităţi  de  asistenţă  medicala 
comunitară;

- In temeiul prevederilor art. 91 alin.2, lit.c , art. 97 si  art. 104 alin.2 lit.a din 
Legea  215/2001,  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 
completată;



H  O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă structura organizatorică a Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială 
pentru Bolnavi Cronici Domneşti, conform anexelor  1 şi 2 care fac  parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.  2 Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  30  din  22.04.2010  privind  aprobarea 
structurii  organizatorice a Centrului Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi 
Cronici Domneşti, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3 Centrul Judeţean Ilfov de Asistenţă Socială pentru Bolnavi Cronici Domneşti  şi 

Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  prin  direcţiile  de  specialitate,  vor  aduce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,

 CRISTACHE   RĂDULESCU
                                                             
                                                                              

     Avizeaza,

                                        SECRETAR al  JUDETULUI
                                                                                   Monica TRANDAFIR

Nr………………..     
 
din ………………2010



                                                              

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN  ILFOV
         

Nr. ______ din ______2010

E X P U N E R E  D E   M O T I V E

In  conformitate  cu  prevederile  Hotararii  Guvernului  nr.  459/05.05.2010  pentru 
apobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitaţile medico-sociale si a 
unor normative  privind personalul din unitatile  de asistenta medico-socială şi personalul 
care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara,  nivelul standardului de cost/an 
/pat pentru serviciile acordate in unitatile medico-sociale  este de 29.865 lei şi cuprinde 
urmatoarele categorii de cheltuieli:

a)cheltuieli  de  personal  aferente   medicilor  si  personalului  medical,  precum  si 
cheltuielile cu medicamente  si materiale sanitare;

b)cheltuielile de personal pentru personalul nemedical, precum si cheltuielile pentru 
hrana si bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii unitatilor medico –sociale, 
reparatii consolidari, dotari.

Cheltuielile prevazute la punctul a.  se suporta de la bugetul de stat , prin Ministerul 
Sanatatii din sume alocate prin transferuri catre bugetele locale in limita sumei de 8.804 
lei/ an /pat.

Cheltuielile prevazute la punctul  b. se suporta de la bugetul local, in limita sumei de 
21061 lei/an/pat.

In situatia in care drept urmare a nevoilor specifice si a situatiilor particulare ale 
persoanei  internate ,  costurile necesare furnizarii  serviciului  respectiv depaseste nivelul 
prevazut  de  standardul  de  cost,  consiliile  judetene  ,  consiliile  locale  ale  sectoarelor 
Municipiului Bucuresti  si consiliile locale ale municipiilor , oraselor si  comunelor aloca 
sumele necesare din veniturile proprii.

Normarea personalului din unitatile de asistenta medico-sociala se realizeaza dupa 
cum urmeaza:

a) personalul medico-sanitar:
-un medic la 25 de paturi 
- un cadru sanitar  mediu la 15 paturi/ tura
b)personal auxiliar:



- o infirmiera la 12 paturi /tura
c)personal TESA (inclusive personalul de conducere)
-10% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii 
d)muncitori si alt personal de deservire
-10% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii

Pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor, precum si pentru a se asigura un 
minimum de  calitate  asistentei  medicale  comunitare,  normarea  personalului  care 
desfasoara  activitati  de  asistenta  medicala  comunitara  se  realizeaza  potrivit 
urmatoarelor normative de personal:
a) un asistent medical comunitar la 500 de personae asistate.
b) un mediator sanitar rom la 700 de persoane conciliate.
Autoritatile administratiei publice locale care au in administrare unitatile medico-

sociale  si  care  au  preluat  activitatea  de  asistenta  medicala  comunitara  raspund  de 
repartizarea  sumelor  transferate  din  bugetul  Ministerului  Sanatatii  pentru  finantarea  la 
timp si in bune conditii din bugetele proprii a sumelor necesare acestora, precum si de 
organizarealor potrivit prevederilor legale.

Având  în  vedere  prevederile  legale  prezentate  mai  sus,  Consiliul  Consultativ 
propune reducerea numarului de personal de la 61 de posturi la 35 de posturi din  structura 
organizatorică  a  Centrului  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 
Domneşti, astfel  se  vor desfiinţa următoarelor posturi: 1 asistent şef, 2 medici, 2 asistenţi 
medicali,  1  biolog,  1  kinetoterapeut,  3  infirmiere,  1  referent  contabil,  1  referent 
aprovizionare  administrativă,  3  fochişti,  1  bucătar,  6  îngrijitori  curăţenie,  1  muncitor 
necalificat, 1 electrician, 2 portari.

Faţă de cele expuse anterior am iniţiat proiectul de hotărâre  supus  spre  dezbatere 
şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

P R E Ş E D I N T E ,

CRISTACHE RADULESCU

  VICEPREŞEDINTE                VICEPREŞEDINTE

   ROMAN GHEORGHE MANICEA CRISTINA



                                                              

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN  ILFOV
         

Nr. ______ din ______2010

RAPORT
In  conformitate  cu  prevederile  Hotararii  Guvernului  nr.  459/05.05.2010  pentru 

apobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a 
unor normative  privind personalul din unitatile  de asistenta medico-sociala si personalul 
care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara,  nivelul standardului de cost/an 
/pat pentru serviciile acordate in unitatile medico-sociale  este de 29.865 lei si cuprinde 
urmatoarele categorii de cheltuieli:

a)cheltuieli  de  personal  aferente   medicilor  si  personalului  medical,  precum  si 
cheltuielile cu medicamente  si materiale sanitare;

b)cheltuielile de personal pentru personalul nemedical, precum si cheltuielile pentru 
hrana si bunuri si servicii necesare intretinerii si functionarii unitatilor medico –sociale, 
reparatii consolidari, dotari.

Cheltuielile prevazute la punctul a.  se suporta de la bugetul de stat , prin Ministerul 
Sanatatii din sume alocate prin transferuri catre bugetele locale in limita sumei de 8.804 
lei/ an /pat.

Cheltuielile prevazute la punctul b. se suporta de la bugetul local, in limita sumei de 
21061 lei/an/pat.

In situatia in care drept urmare a nevoilor specifice si a situatiilor particulare ale 
persoanei  internate ,  costurile necesare furnizarii  serviciului  respectiv depaseste nivelul 
prevazut  de  standardul  de  cost,  consiliile  judetene  ,  consiliile  locale  ale  sectoarelor 
Municipiului Bucuresti  si consiliile locale ale municipiilor , oraselor si  comunelor aloca 
sumele necesare din veniturile proprii.

Normarea personalului din unitatile de asistenta medico-sociala se realizeaza dupa 
cum urmeaza:

b) personalul medico-sanitar:
-un medic la 25 de paturi 
- un cadru sanitar  mediu la 15 paturi/ tura
b)personal auxiliar:
- o infirmiera la 12 paturi /tura
c)personal TESA (inclusive personalul de conducere)
-10% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii 



d)muncitori si alt personal de deservire
-10% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii

Pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor, precum si pentru a se asigura un 
minimum de  calitate  asistentei  medicale  comunitare,  normarea  personalului  care 
desfasoara  activitati  de  asistenta  medicala  comunitara  se  realizeaza  potrivit 
urmatoarelor normative de personal:
c) un asistent medical comunitar la 500 de personae asistate.
d) un mediator sanitar rom la 700 de persoane conciliate.
Autoritatile administratiei publice locale care au in administrare unitatile medico-

sociale  si  care  au  preluat  activitatea  de  asistenta  medicala  comunitara  raspund  de 
repartizarea  sumelor  transferate  din  bugetul  Ministerului  Sanatatii  pentru  finantarea  la 
timp si in bune conditii din bugetele proprii a sumelor necesare acestora, precum si de 
organizarealor potrivit prevederilor legale.

Având  în  vedere  prevederile  legale  prezentate  mai  sus,  Consiliul  Consultativ 
propune reducerea numarului de personal de la 61 de posturi la 35 de posturi din  structura 
organizatorică  a  Centrului  Judeţean  Ilfov  de  Asistenţă  Socială  pentru  Bolnavi  Cronici 
Domneşti, astfel  se  vor desfiinţa următoarelor posturi: 1 asistent şef, 2 medici, 2 asistenţi 
medicali,  1  biolog,  1  kinetoterapeut,  3  infirmiere,  1  referent  contabil,  1  referent 
aprovizionare  administrativă,  3  fochişti,  1  bucătar,  6  îngrijitori  curăţenie,  1  muncitor 
necalificat, 1 electrician, 2 portari.

Faţă de cele expuse anterior am întocmit proiectul de hotărâre  supus  spre dezbatere 
şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

  

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRATIE PUBLICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV

SULIMAN IRINA 

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, 

POP FRANCO 
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