
                                                                               

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

PROIECT  DE  HOTARARE 

privind infiintarea  la nivelul Consiliului Judetean Ilfov  a 
structurii proprii de management al unitatilor de asistenta 

medicala preluate 

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 
Judetean 

inregistrat 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, finante, banci, 
prognoze si studii economice;

-Raportul de avizare al Comisiei de Invatamant, sanatate, 
familie,protectie sociala,protectia copilului,activitati sportive,de 
agrement si turism;

- Prevederile Hotararii nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei 
de Descentralizare in Sistemul de Sanatare:



- Adresa  Consiliului Judetean Ilfov nr.       /             2010 
inregistrata la A.N.F.P. cu nr.         din       2010

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

H  O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă infiintarea Compartimentului “ 

Managementul Unitatilor de Asistenta Medicala Preluate” in cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, in directa 

subordonare a Presedintelui  Consiliului Judetean Ilfov, prin 

reorganizarea Compartimentului Corp Control.

Compartimentul Managementul Unitatilor de Asistenta 

Medicala Preluate este compus din 4 posturi – personal contrectual.

Art.2. Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea  nr. 84 din 12.08.2010 

privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii  al aparatului 

de spcialitate  al Consiliului Judetean Ilfov se modifica 

corespunzator.

Art. 3 Atributiile  Compartimentului Managementul Unitatilor 

de Asistenta Medicala Preluate sunt prevazute la  anexa. nr.3 la 

prezenta Hotarare. 

Art.4. Hotararea nr.22 din 02.08.2004  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Judetean Ilfov, se completeaza cu cele 

prevazute in anexa nr.3 la prezenta Hotarare.

Art.5. Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, prin direcţiile de 

specialitate, 



va asigura aplicarea prezentei Hotărâri, aceasta urmand a fi 

comunicata si unitatilor de Asistenta Medicala  Preluate.

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 H.G.nr.562/2009 pentru aprobarea 
Strategiei de descentralizare in sistemul de sanatate, se impune o tendinţă 
accentuată de îndreptare către descentralizarea administraţiei publice 
centrale şi către conferirea unei autonomii sporite autorităţilor publice 
locale.

Două dintre principiile ce stau la baza realizării obiectivelor strategiei 
de sănătate se referă la plasarea pacientului - şi a cetăţeanului în general - în 
centrul sistemului de sănătate, împreună cu responsabilitatea decidenţilor în 
faţa sa. Acest lucru presupune o schimbare majoră a mecanismelor 
decizionale şi de responsabilitate, astfel încât decizia să poată fi luată cât mai 
aproape de locul unde sunt furnizate şi utilizate serviciile de sănătate. 

În acest mod se asigură o mai bună adecvare la nevoile de sănătate ale 
populaţiei, concomitent cu responsabilizarea directă a celor care iau deciziile 
în faţa comunităţii. În acelaşi timp, structurile centrale - în special Ministerul 
Sănătăţii -, retrăgându-se din managementul de nivel local, se pot concentra 
pe funcţiile strategice, respectiv pe dezvoltarea de politici sectoriale, 
supravegherea şi îndrumarea întregului sistem, incluzând activităţile din 
afara sistemului care au impact asupra stării de sănătate, precum şi pe 
dezvoltarea mecanismelor şi structurilor de cooperare intersectorială. Pentru 
aceasta este necesară creşterea capacităţii instituţionale a Ministerului 
Sănătăţii, astfel încât să răspundă acestor noi roluri, şi dezvoltarea de noi 
structuri la nivel central şi local, concomitent cu modificarea statutului 
unităţilor sanitare.



    În acest context, se realizează o strategie de descentralizare a asistenţei 
medicale care să răspundă obiectivelor asumate prin Programul de guvernare 
şi care să conducă la obţinerea efectivă a dreptului la ocrotirea sănătăţii, 
prevăzut de Constituţia României.
    Procesul de descentralizare va urmări delimitarea prerogativelor de putere 
publică între nivelul central şi cel local, debirocratizarea sistemului sanitar 
prin transferul de competenţe şi atribuţii şi întărirea responsabilităţii 
comunităţii locale faţă de cetăţean.
Responsabilitatile descentralizarii sanitare apartin structurilor Ministerului 
Sanatatii şi ale consiliilor judeţene . Ministerul Sanatatii va acţiona 
permanent pentru monitorizarea etapelor procesului de descentralizare a 
competenţelor şi va face ajustările necesare, în funcţie de derularea 
activităţilor şi de rezultatele parţiale obţinute.

O etapa principala in procesul descentralizarii o reprezinta infiinţarea 
la nivelul autorităţilor administraţiei publice judeţene de structuri proprii de 
management al unităţilor de asistenţă medicală preluate
    La nivelul fiecărui judeţ, competenţele privind managementul asistenţei 
medicale se vor transfera consiliilor judeţene. Autorităţile administraţiei 
publice locale îşi vor înfiinţa structuri proprii de management al unităţilor 
medicale preluate.

Astfel in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean se va 
infiinta Compartimentul “ Managementul Unitatilor de Asistenta  
Medicala Preluate “ format din 4 posturi de Consilier ( studii superioare  ) – 
personal contractual, compartiment infiintat prin reducerea unui numar de 4 
posturi vacante din cadrul compartimentului Corp Control.

 In acest fel numarul total de personal ramane neschimbat – 183 de 
posturi, Organigrama si Statul de functii propuse corespunzand unei 
coordonari unitare la nivel local, in sensul prevederilor legale mentionate. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobarii 
consiliului judetean 

Organigrama si statul de functii.

P R E S E D I N T E,
CRISTACHE RADULESCU

VICEPRESEDINTE VICEPRESEDINTE
ROMAN GHEORGHE MANICEA CRISTINA

                                                              



ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN  ILFOV

       

Nr. ______ din ______2010

RAPORT

In conformitate  cu  prevederile H.G.nr.562/2009 pentru aprobarea 
Strategiei de descentralizare in sistemul de sanatate, se impune o tendinţă 
accentuată de îndreptare către descentralizarea administraţiei publice 
centrale şi către conferirea unei autonomii sporite autorităţilor publice 
locale.

Două dintre principiile ce stau la baza realizării obiectivelor strategiei 
de sănătate se referă la plasarea pacientului - şi a cetăţeanului în general - în 
centrul sistemului de sănătate, împreună cu responsabilitatea decidenţilor în 
faţa sa. Acest lucru presupune o schimbare majoră a mecanismelor 
decizionale şi de responsabilitate, astfel încât decizia să poată fi luată cât mai 
aproape de locul unde sunt furnizate şi utilizate serviciile de sănătate. 

În acest mod se asigură o mai bună adecvare la nevoile de sănătate ale 
populaţiei, concomitent cu responsabilizarea directă a celor care iau deciziile 
în faţa comunităţii. În acelaşi timp, structurile centrale - în special Ministerul 
Sănătăţii -, retrăgându-se din managementul de nivel local, se pot concentra 
pe funcţiile strategice, respectiv pe dezvoltarea de politici sectoriale, 
supravegherea şi îndrumarea întregului sistem, incluzând activităţile din 
afara sistemului care au impact asupra stării de sănătate, precum şi pe 
dezvoltarea mecanismelor şi structurilor de cooperare intersectorială. Pentru 
aceasta este necesară creşterea capacităţii instituţionale a Ministerului 
Sănătăţii, astfel încât să răspundă acestor noi roluri, şi dezvoltarea de noi 
structuri la nivel central şi local, concomitent cu modificarea statutului 
unităţilor sanitare.

O etapa principala in procesul descentralizarii o reprezinta infiinţarea 
la nivelul autorităţilor administraţiei publice judeţene de structuri proprii de 
management al unităţilor de asistenţă medicală preluate
    La nivelul fiecărui judeţ, competenţele privind managementul asistenţei 
medicale se vor transfera consiliilor judeţene. Autorităţile administraţiei 
publice locale îşi vor înfiinţa structuri proprii de management al unităţilor 
medicale preluate.



Astfel in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean se va 
infiinta Compartimentul “ Managementul Unitatilor de Asistenta  
Medicala Preluate “ format din 4 posturi de Consilier ( studii superioare  ) – 
personal contractual, compartiment infiintat prin reducerea unui numar de 4 
posturi vacante din cadrul compartimentului Corp Control.

 In acest fel numarul total de personal ramane neschimbat – 183 de 
posturi, Organigrama si Statul de functii propuse corespunzand unei 
coordonari unitare la nivel local, in sensul prevederilor legale mentionate. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobarii 
consiliului judetean 

Organigrama si statul de functii.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRATIE PUBLICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV

SULIMAN IRINA 

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, 

POP FRANCO 
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