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MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ                       
CONSILIUL LOCAL                                   
                        
             

                 
HOTĂRÂRE  nr. 114 / 2022 

privind modificarea și completarea structurii organizatorice,  
organigramei și statului de funcții la Spitalul Municipal Curtea de Argeș  

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 25360/31.08.2022; 
-Raportul de specialitate  nr. 25362/31.08.2022; 
-Prevederile art. 180 alin. 1 lit. a și d din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
-Prevederile art. 18 alin. 1 lit. b din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe 

exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale; 
-Prevederile art. XX alin. 1-3 din OUG nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, 

precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative; 
-Avizul nr. 37000/07.07.2022 al DSP Argeș privind structura organizatorică; 
-Avizul Comisiei juridice și cel al Comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția 

copilului, cultură, arte și sport. 
In temeiul  art. 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 3 lit. c și alin. 7 lit. c coroborate cu prevederile art. 139 alin. 1 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

Hotărăște : 
 
 
  Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș,  dupa 
cum urmeaza: 

I.   -Diminuarea cu 5 (cinci) paturi a Secției Chirurgie generală; 
        -Înființarea Compartimentului Urologie cu 5 (cinci) paturi în cadrul Secției Chirurgie generală;  

     -Diminuarea cu 5 (cinci) paturi a Secției Medicină internă; 
     -Înființarea Compartimentului Hematologie cu 5 (cinci) paturi în cadrul secției Medicină Internă; 
II. -Completarea structurii Ambulatoriului Integrat al Spitalului cu Cabinet Oncologie medicală. 
     -Desființarea din structura spitalului a Cabinetului Oncologie medicală. 
     -Completarea structurii Ambulatoriului Integrat al Spitalului cu Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.  
     -Desființarea din structura spitalului a Cabinetului diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. 

     -Completarea structurii Ambulatoriului Integrat al Spitalului cu Cabinet planificare familială. 
     -Desființarea din structura spitalului a Cabinetului planificare familială. 
     -Completarea structurii Ambulatoriului Integrat al Spitalului cu Cabinet medicină dentară (asigură și urgențe). 
     -Completarea structurii Ambulatoriului Integrat al Spitalului cu cabinetele înființate în anul 2019: 

-Cabinet Urologie; 
-Cabinet Hematologie. 

Art. 2: Se aprobă Organigrama si Statului de funcții ale Spitalului Municipal Curtea de Argeș, prevazute cu un număr 
total de 407 posturi cu urmatoarele modificari: 

-Desființarea a 2 (două) locuri de muncă de la Centrala Telefonica urmare a instalării unei centrale telefonice 
automate. 

-Transformarea posturilor din cadrul Centralei telefonice în doua posturi de medic specialist pentru Compartimentele 
nou înființate de la pct. I al art. 1 respectiv: 
       -un post medic specialist urologie; 
       -un post medic specialist hematologie. 

- Desființarea a 4 (patru) posturi de liftier și transformarea acestora în: 
- 2 (două) posturi registrator CPU pentru punctul de informare/documentare;  
- un  post îngrijitoare CPU;  
- un  post asistent medical pansamente - Secția Chirurgie. 

Art. 3: Anexa nr. 1 Structura organizatorica a Spitalului Municipal, Anexa nr. 2 Organigrama Spitalului Municipal 
Curtea de Argeș si Anexa nr. 3 Statul de functii al Spitalului Municipal Curtea de Argeș, fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 
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