
ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

 CONSILIUL   JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Organigramei,  Statului  de funcţii şi Regulamentului  de Organizare şi 

Funcţionare ale  Spitalului   de Obstetrică Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov  

Consiliul  Judeţean  Ilfov ; 

Având în vedere  :  

-   Dispoziţia   Preşedintelui   Consiliului Judeţean Ilfov nr.____/_________2012  ;  

-    Expunerea   de motive a preşedintelui   şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov 

înregistrată   cu   nr. ............./.......................2012;

- Raportul   Direcţiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat sub 

nr……....../.....................2012 ;

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

 - Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

 -  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie  socială, 

protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism ;

- În conformitate cu dispoziţiile art.2 din  Hotărârea Guvernului  nr.529 din 2 iunie 2010 s-a 

aprobat menţinerea managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice 

locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu  paturi 

pentru  care  se  menţine  managementul  asistenţei  medicale  la  autorităţile  administraţiei 

publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu 

paturi  pentru  care  se  transferă  managementul  asistenţei  medicale  către  autorităţile 

administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti .

 



În    temeiul  art. 91. alin. 1, lit. a şi lit.f, alin. 2, lit. c şi art. 97 din  Legea nr.215/2001 

a administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE :

Art.1   Se aprobă Organigrama, Statul  de funcţii  şi  Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare ale  Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea, cu sediul în oraşul Buftea, str. 

Studioului nr.5, judeţul Ilfov, conform anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3  care  fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre.

Art.2   Spitalul   de  Obstetrică  Ginecologie  Buftea,  judeţul  Ilfov  şi   Direcţiile  de 

specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile 

prezentei hotarari.

PREŞEDINTE

MARIAN PETRACHE 

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI
                                                                                MONICA TRANDAFIR

Nr._____/________2012



                                                                ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____/__________ 2012
                                       

EXPUNERE DE MOTIVE

 Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov s-a aprobat, în conformitate cu 

prevederile  legale  în  vigoare,  reorganizarea  Spitalului  Orăşenesc  ,,Dr.Maria  Burghele 

Buftea” în Spital de Obstetrică-Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov.

În  conformitate  cu  prevederile art.104  alin.2  lit.,,a,,  din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, reglementează printre 

atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean :

a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice 

de  interes  judeţean  şi  ale  societăţilor  comerciale  şi  regiilor  autonome  de  interes 

judeţean; 

Potrivit  dispoziţiilor  art.91  alin.1  lit.,,a,,  şi  alin.2  lit.,,c,,  din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată precizează următoarele :  

    (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor 

comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;



(2)  c)  aprobă  regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  judeţean, 

organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate,  precum  şi  ale  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

Având în vedere prevederile legale invocate anterior,  am iniţiat  proiectul  de 

hotărâre  privind aprobarea  Organigramei,   Statului   de  funcţii  şi  Regulamenului   de 

Organizare şi Funcţionare ale  Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, judeţul Ilfov  

în vederea supunerii spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE
MARIAN PETRACHE 

 VICEPREŞEDINTE                                                     VICEPREŞEDINTE 
MANICEA CRISTINA                                                        MIHAI BARBU 



      

                                                            ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

        CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.____/__________ 2012 

RAPORT

Prin Dispoziţia Peşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov s-a aprobat, în conformitate cu 
prevederile  art.174  alin.5  din  Legea  nr.95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii, 
modificată şi completată,  reorganizarea Spitalului Orăşenesc ,,Dr.Maria Burghele Buftea” în 
Spitalul  de Obstetrică-Ginecologie Buftea.

Art.91 alin.1 lit.a şi alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, modificată şi completată precizează următoarele :  
    (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean,  ale  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  ale  societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean ;
(2) c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, 
statul  de funcţii,  regulamentul de organizare  şi  funcţionare  ale aparatului  de specialitate, 
precum  şi  ale  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  ale  societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

Art.104  alin.2  lit.a  din  Legea  nr.215/2001  reglementează  printre  atribuţiile 
preşedintelui consiliului judeţean:

b) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi 
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice 
de  interes  judeţean  şi  ale  societăţilor  comerciale  şi  regiilor  autonome  de  interes 
judeţean; 

Faţă de cele precizate mai sus şi  în conformitate cu prevederile legale în vigoare,  am 
întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Director Executiv,

Irina Suliman

Şef Serviciul  Juridic-Contencios,    
Avizare Legalitate Acte                Şef Biroul Resurse Umane  
Adela-Steliana  Ralea                Franco Pop  
                                                                                         


