
cu privire la aprobarea reorganizării temporare a activită

         Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, jude
ordinară în data de 29 iulie
         Având în vedere :  

- Adresa nr. 21106 din 
înregistrată la instituția noastră sub numărul 
este consultat cu privire la 
Câmpulung;   

- Referatul de aprobare al Primarului 
13.07.2021 prin care se propune 
Spitalului Municipal Câmpulung

- Raportul compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Câ
care se propune aprobarea reorganizării temporare a activită
Municipal Câmpulung

- prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonan
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS
2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea 
227/2015 privind Codul fiscal, a 
altor acte normativ;  

- Ordinul Ministerului Sănătă
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778 / 2006 privind 
aprobarea normativelor de personal; 

- Prevederile art. 129, alin. 2, lit. a 
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

- avizele comisiilor de specialitate nr. 4 
        În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a din Ordonan
2019 privind Codul Administrativ,  

 
Art. 1.(1) – Se aprobarea reorganizar

Municipal Câmpulung astfel :
- Secția de Boli Infecțioase 
- Secția Chirurgie – 
- Secția Obstetrică –

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
aprobarea reorganizării temporare a activității Spitalului Municipal 

Câmpulung 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș, întrunit în şedinţă 
ie 2021;  

din 08.07.2021 a Direcției de Sănătate Publică Argeș 
ția noastră sub numărul 19940 din 08.07.2021

este consultat cu privire la reorganizarea temporară a Spitalului 

Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr
.2021 prin care se propune aprobarea reorganizării temporare a activită

Spitalului Municipal Câmpulung; 
Raportul compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Câmpulung înregistrat sub nr. 20426

aprobarea reorganizării temporare a activită
Municipal Câmpulung; 
prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70 / 2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS

girea unor termene, pentru modificarea şi completarea 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a 

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224 / 2010 privind aprobarea normativelor de 
al pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778 / 2006 privind 
aprobarea normativelor de personal;  
Prevederile art. 129, alin. 2, lit. a și alin. (3), lit. c din Ord
Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ; 
avizele comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale consiliului local;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 
Administrativ,   

 
PROPUNE : 

aprobarea reorganizarea temporară a activită
astfel : 

ția de Boli Infecțioase – 11 paturi spitalizare continuă;
 5  paturi spitalizare continuă; 
– Ginecologie – 4 paturi spitalizare continuă;

 

ții Spitalului Municipal 

țul Argeș, întrunit în şedinţă 

ției de Sănătate Publică Argeș 
08.07.2021 Consiliul local 

a Spitalului Municipal 

Municipiului Câmpulung nr. 20424 din 
aprobarea reorganizării temporare a activității 

Raportul compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
20426 din 13.07.2021 prin 

aprobarea reorganizării temporare a activității Spitalului 

ța de Urgență a Guvernului nr. 70 / 2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

girea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a 

privind aprobarea normativelor de 
al pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778 / 2006 privind 

și alin. (3), lit. c din Ordonanța de Urgență a 

și 5 ale consiliului local; 
ța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 

a activității Spitalului 

11 paturi spitalizare continuă; 

4 paturi spitalizare continuă; 



- Secția A.T.I. – 3 paturi spitalizare continuă;
- Secția Neonatologie 

  (2) Secția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase 
non-COVID cu 14 paturi spitalizare continuă pacien
separate de compartimentul COVID, după efectuarea cură
a spațiilor și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi 
rămân în conservare. 
 (3) Capacitatea totală de spitalizare continuă pacien
paturi, iar cea de spitalizare de zi 40 de paturi. Diferen
sanitar, rămân în conservare datorită cerin
modificările și completările ulterioare și 434/2021
ulterioare. 
 

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează managerul 
Spitalului Municipal Câmpulung. 
 

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducere la cunoştinţă 
publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului 
Spitalului Municipal Câmpulung, Direc
Municipiului Câmpulung. 
 
 

 

Inițiator,  
Primar 

Elena Valerica LASCONI

 
3 paturi spitalizare continuă; 

ția Neonatologie – 2 paturi spitalizare continuă. 
ția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase 

14 paturi spitalizare continuă pacienți adulți pe circuite complet 
separate de compartimentul COVID, după efectuarea curățeniei și dezinfecției terminale 

țiilor și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi 

Capacitatea totală de spitalizare continuă pacienți non-COVID  este de 356 de 
paturi, iar cea de spitalizare de zi 40 de paturi. Diferența de 20 de paturi autorizate 
sanitar, rămân în conservare datorită cerințelor Ordinelor M.S. nr. 828/2

și completările ulterioare și 434/2021 cu modificările 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează managerul 
Câmpulung.  

Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducere la cunoştinţă 
publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului 

Câmpulung, Direcției de Sănătate Publică Argeș şi Primarului 

Municipiul Câmpulung, 202

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

țiator,   
Primar  

Elena Valerica LASCONI 
Secretar general
Ramona Simion

 

ția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase 
ți adulți pe circuite complet 
țeniei și dezinfecției terminale 

țiilor și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi 

COVID  este de 356 de 
ța de 20 de paturi autorizate 

țelor Ordinelor M.S. nr. 828/2020 cu 
cu modificările și completările 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează managerul 

Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducere la cunoştinţă 
publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, 

ției de Sănătate Publică Argeș şi Primarului 

Municipiul Câmpulung, 2021  
 
 
 
 
 
 

Avizat   
Secretar general 
Ramona Simion 



Nr. 20424 din 13.07.2021   
     

cu privire la aprobarea reorganizării 

 
Prin adresa nr. 21106

înregistrată la instituția noastră sub numărul 
consultat cu privire la reorganizarea temporară

Articolul 171 alin. (1) 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede : 
"(1) Structura organizatorică 
laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri 
tehnice, economice şi administrative, serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport 
urgenţe, structuri de primiri ur
sănătăţii*). 
(2) Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice 
ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod distinct 
cu casele de asigurări de sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti 
sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.". 

Potrivit art. 13 din Hot
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administra
domeniul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi prevăzute la 
art. 17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii are următoarele 
competenţe: 
    a) elaborează normativele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului 
sănătăţii; 
    b) eliberează avizul conform la propunerile Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti/consiliilor locale privind modificarea structurii organizatorice, 
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile 
sanitare cu paturi al căror management a fost transferat."

Prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 ma
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum 
normative stipulează că :” Prin derogare de la prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 172 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

 
       
         

REFERAT 
cu privire la aprobarea reorganizării temporare a activită

Municipal Câmpulung 
 

21106 din 08.07.2021 a Direcției de Sănătate Publică Argeș 
ția noastră sub numărul 19940 din 08.07.2021

reorganizarea temporară a Spitalului Municipal 
Articolul 171 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în 

ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede : 
"(1) Structura organizatorică a unui spital poate cuprinde, după caz: secţii, 
laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri 
tehnice, economice şi administrative, serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport 
urgenţe, structuri de primiri urgenţe şi alte structuri aprobate prin ordin al ministrului 

(2) Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice 

orii. Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod distinct 
cu casele de asigurări de sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti 
sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.".  

Potrivit art. 13 din Hotarârea Guvernului nr. 56 / 2009, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare, "
domeniul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi prevăzute la 

alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii are următoarele 

tivele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului 

b) eliberează avizul conform la propunerile Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti/consiliilor locale privind modificarea structurii organizatorice, 

area, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile 
sanitare cu paturi al căror management a fost transferat." 

Prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 ma
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum 

Prin derogare de la prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 172 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

 

   

 

temporare a activității Spitalului 

ției de Sănătate Publică Argeș 
08.07.2021 Consiliul local este 

Municipal Câmpulung. 
și alin. (2) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în 

ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede :  
a unui spital poate cuprinde, după caz: secţii, 

laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri 
tehnice, economice şi administrative, serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport 

genţe şi alte structuri aprobate prin ordin al ministrului 

(2) Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice 

orii. Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod distinct 
cu casele de asigurări de sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti 

arârea Guvernului nr. 56 / 2009, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

ţiei publice locale, cu modificările ulterioare, "În 
domeniul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi prevăzute la 

alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii are următoarele 

tivele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului 

b) eliberează avizul conform la propunerile Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti/consiliilor locale privind modificarea structurii organizatorice, 

area, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile 

Prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

Prin derogare de la prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 172 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 



completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi res
unităţilor sanitare din reţeaua ministerului sănătăţii, a celor din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi 
instituţii publice cu reţea sanitară proprie se realizează de către direcţiil
publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării 
condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi 
controlul infecţiei cu SARS-
din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se vor face cu consultarea 
acestora.” 

Prin adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș Spitalul 
solicită reorganizarea temporară a spitalului desemnat pentru asistarea pacien
confirmați cu virusul  COVID
paturi spitalizare continuă pacien
nr. Argeș nr. 18991/16.06.2021, prin reducerea la 25 de paturi spitalizare continuă 
pacienți suspecți și confirmați COVOD

- Secția de Boli Infecțioase 
- Secția Chirurgie – 
- Secția Obstetrică –
- Secția A.T.I. – 3 paturi spitalizare continuă;
- Secția Neonatologie 

  Secția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase non
COVID cu 14 paturi spitalizare continuă pacien
compartimentul COVID, după efectuarea cură
și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi rămân în 
conservare. 
 Capacitatea totală de spitalizare continuă pacien
paturi, iar cea de spitalizare de zi 40 de paturi. Diferen
sanitar, rămân în conservare datorită cerin
modificările și completările ulterioare și 434/2021
ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. c din Ordona
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ se prevede faptul că :
atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local : 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, al
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al 
acestora;. 

Faţă de cele expuse, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea reorganizării temporare a activită

 

 
completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi res
unităţilor sanitare din reţeaua ministerului sănătăţii, a celor din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi 
instituţii publice cu reţea sanitară proprie se realizează de către direcţiil
publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării 
condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi 

-CoV-2. Reorganizarea şi restructurarea
din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se vor face cu consultarea 

ției de Sănătate Publică Argeș Spitalul Municipal 
reorganizarea temporară a spitalului desemnat pentru asistarea pacien

COVID-19 prin Ordinul M.S. nr. 434/2021
paturi spitalizare continuă pacienți suspecți și confirmați COVID-

r. 18991/16.06.2021, prin reducerea la 25 de paturi spitalizare continuă 
ți suspecți și confirmați COVOD-19, după cum urmează: 

ția de Boli Infecțioase – 11 paturi spitalizare continuă;
 5  paturi spitalizare continuă; 
– Ginecologie – 4 paturi spitalizare continuă;

3 paturi spitalizare continuă; 
ția Neonatologie – 2 paturi spitalizare continuă. 

ția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase non
ri spitalizare continuă pacienți adulți pe circuite complet separate de 

compartimentul COVID, după efectuarea curățeniei și dezinfecției terminale a spațiilor 
și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi rămân în 

Capacitatea totală de spitalizare continuă pacienți non-COVID  este de 356 de 
paturi, iar cea de spitalizare de zi 40 de paturi. Diferența de 20 de paturi autorizate 
sanitar, rămân în conservare datorită cerințelor Ordinelor M.S. nr. 828/2020 cu 

și completările ulterioare și 434/2021 cu modificările 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. c din Ordona
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ se prevede faptul că :

ribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local : c) aprobă, în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, r
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al 

Faţă de cele expuse, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea reorganizării temporare a activității Spitalului Municipal Câmpulung

PRIMAR 
Elena-Valerica LASCONI 

 

completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea 
unităţilor sanitare din reţeaua ministerului sănătăţii, a celor din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi 
instituţii publice cu reţea sanitară proprie se realizează de către direcţiile de sănătate 
publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării 
condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi 

2. Reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare 
din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se vor face cu consultarea 

Municipal Câmpulung 
reorganizarea temporară a spitalului desemnat pentru asistarea pacienților 

/2021 și avizat cu 50 de 
-19 prin adresa D.S.P. 

r. 18991/16.06.2021, prin reducerea la 25 de paturi spitalizare continuă 

11 paturi spitalizare continuă; 

4 paturi spitalizare continuă; 

ția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase non-
ți adulți pe circuite complet separate de 

țeniei și dezinfecției terminale a spațiilor 
și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi rămân în 

COVID  este de 356 de 
ța de 20 de paturi autorizate 

țelor Ordinelor M.S. nr. 828/2020 cu 
cu modificările și completările 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. c din Ordonaței de urgență 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ se prevede faptul că : „În exercitarea 

c) aprobă, în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 

e instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al 

Faţă de cele expuse, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la 
ții Spitalului Municipal Câmpulung. 



Nr. 20426 din 13.07.2021   
                                                                                                                             

     

cu privire la aprobarea reorganizării temporare a activită

 
Prin adresa nr. 21106

înregistrată la instituția noastră sub numărul 
consultat cu privire la reorganizarea temporară

Articolul 171 alin. (1) 
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede : 
"(1) Structura organizatorică a unui spital poate 
laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri 
tehnice, economice şi administrative, serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport 
urgenţe, structuri de primiri urgenţe şi alte struct
sănătăţii*). 
(2) Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice 
ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod
cu casele de asigurări de sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti 
sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.". 

Potrivit art. 13 din Hotarârea Guvernului nr. 56 / 2009, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare, "
domeniul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi prevăzute la 
art. 17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii are următoarele 
competenţe: 
    a) elaborează normativele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului 
sănătăţii; 
    b) eliberează avizul conform la propunerile Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti/consiliilor locale privind modificarea structurii organizatorice, 
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile 
sanitare cu paturi al căror management a fost transferat."

Prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 
normative stipulează că :” Prin derogare de la prevederi

 
       

                                                                                                                             
       

Elena

RAPORT 
aprobarea reorganizării temporare a activității Spitalului 

Câmpulung  

21106 din 08.07.2021 a Direcției de Sănătate Publică Argeș 
ția noastră sub numărul 19940 din 08.07.2021

reorganizarea temporară a Spitalului Municipal 
Articolul 171 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în 

ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede : 
"(1) Structura organizatorică a unui spital poate cuprinde, după caz: secţii, 
laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri 
tehnice, economice şi administrative, serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport 
urgenţe, structuri de primiri urgenţe şi alte structuri aprobate prin ordin al ministrului 

(2) Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice 
ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod
cu casele de asigurări de sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti 
sau din fondurile alocate pentru serviciile respective.".  

Potrivit art. 13 din Hotarârea Guvernului nr. 56 / 2009, pentru aprobarea 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare, "

medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi prevăzute la 
alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii are următoarele 

a) elaborează normativele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului 

b) eliberează avizul conform la propunerile Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti/consiliilor locale privind modificarea structurii organizatorice, 
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile 

turi al căror management a fost transferat." 
Prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

Prin derogare de la prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 172 

 

                                                                                                                              Se aprobă,
           Primar 

Elena-Valerica LASCONI 
 

Spitalului Municipal 

ției de Sănătate Publică Argeș 
08.07.2021 Consiliul local este 

Municipal Câmpulung. 
r. 95 / 2006 privind reforma în 

ții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede :  
cuprinde, după caz: secţii, 

laboratoare, servicii de diagnostic şi tratament, compartimente, servicii sau birouri 
tehnice, economice şi administrative, serviciu de asistenţă prespitalicească şi transport 

uri aprobate prin ordin al ministrului 

(2) Spitalele pot avea în componenţa lor structuri care acordă servicii ambulatorii de 
specialitate, servicii de spitalizare de zi, îngrijiri la domiciliu, servicii paraclinice 
ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociază şi se contractează în mod distinct 
cu casele de asigurări de sănătate sau cu terţi în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti 

Potrivit art. 13 din Hotarârea Guvernului nr. 56 / 2009, pentru aprobarea 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare, "În 

medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi prevăzute la 
alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, Ministerul Sănătăţii are următoarele 

a) elaborează normativele de personal care se aprobă prin ordin al ministrului 

b) eliberează avizul conform la propunerile Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti/consiliilor locale privind modificarea structurii organizatorice, 
reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile 

Prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

le alin. (6) şi (7) ale art. 172 



din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea 
unităţilor sanitare din reţeaua ministerului sănătăţii, a ce
autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi 
instituţii publice cu reţea sanitară proprie se realizează de către direcţiile de sănătate 
publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în funcţie de n
condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi 
controlul infecţiei cu SARS-
din subordinea autorităţilor administraţiei publice
acestora.” 

Prin adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș Spitalul 
solicită reorganizarea temporară a spitalului desemnat pentru asistarea pacien
confirmați cu virusul  COVID
paturi spitalizare continuă pacien
nr. Argeș nr. 18991/16.06.2021, prin reducerea la 25 de paturi spitalizare continuă 
pacienți suspecți și confirmați COVOD

- Secția de Boli Infecțioase 
- Secția Chirurgie – 
- Secția Obstetrică –
- Secția A.T.I. – 3 paturi spitalizare continuă;
- Secția Neonatologie 

  Secția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase non
COVID cu 14 paturi spitalizare continuă pacien
compartimentul COVID, după efectuarea cură
și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi rămân în 
conservare. 
 Capacitatea totală de spitalizare continuă pacien
paturi, iar cea de spitalizare de zi 40 d
sanitar, rămân în conservare datorită cerin
modificările și completările ulterioare și 434/2021
ulterioare. 

În conformitate cu prevederile ar
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ se prevede faptul că :
atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local : 
propunerea primarului, înfii
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţa
acestora;. 

Faţă de cele expuse, vă rugăm să iniţiaţi un proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea reorganizării temporare a activită

 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea 
unităţilor sanitare din reţeaua ministerului sănătăţii, a ce
autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi 
instituţii publice cu reţea sanitară proprie se realizează de către direcţiile de sănătate 
publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării 
condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi 

-CoV-2. Reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare 
din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se vor face cu consultarea 

ției de Sănătate Publică Argeș Spitalul Municipal 
reorganizarea temporară a spitalului desemnat pentru asistarea pacien

COVID-19 prin Ordinul M.S. nr. 434/2021
paturi spitalizare continuă pacienți suspecți și confirmați COVID-

ș nr. 18991/16.06.2021, prin reducerea la 25 de paturi spitalizare continuă 
ți suspecți și confirmați COVOD-19, după cum urmează: 

ția de Boli Infecțioase – 11 paturi spitalizare continuă;
 5  paturi spitalizare continuă; 
– Ginecologie – 4 paturi spitalizare continuă;

3 paturi spitalizare continuă; 
ția Neonatologie – 2 paturi spitalizare continuă. 

ția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase non
COVID cu 14 paturi spitalizare continuă pacienți adulți pe circuite complet separate de 
compartimentul COVID, după efectuarea curățeniei și dezinfecției terminale a spațiilor 
și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi rămân în 

Capacitatea totală de spitalizare continuă pacienți non-COVID  este de 356 de 
paturi, iar cea de spitalizare de zi 40 de paturi. Diferența de 20 de paturi autorizate 
sanitar, rămân în conservare datorită cerințelor Ordinelor M.S. nr. 828/2020 cu 

și completările ulterioare și 434/2021 cu modificările 

itate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. c din Ordona
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ se prevede faptul că :
atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local : c) aprobă, în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al 

Faţă de cele expuse, vă rugăm să iniţiaţi un proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea reorganizării temporare a activității Spitalului Municipal Câmpulung

Consilier resurse umane 
Adrian-Ionuț ȚUȚEA 

 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea 
unităţilor sanitare din reţeaua ministerului sănătăţii, a celor din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi 
instituţii publice cu reţea sanitară proprie se realizează de către direcţiile de sănătate 

ecesităţi, în vederea asigurării 
condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi 

2. Reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare 
locale se vor face cu consultarea 

Municipal Câmpulung 
reorganizarea temporară a spitalului desemnat pentru asistarea pacienților 

/2021 și avizat cu 50 de 
-19 prin adresa D.S.P. 

ș nr. 18991/16.06.2021, prin reducerea la 25 de paturi spitalizare continuă 

11 paturi spitalizare continuă; 

4 paturi spitalizare continuă; 

ția de Boli Infecțioase își va relua parțial activitatea de boli infecțioase non-
ți adulți pe circuite complet separate de 

ției terminale a spațiilor 
și verificarea eficacității operațiunilor prin probe de sanitație. Cinci paturi rămân în 

COVID  este de 356 de 
ța de 20 de paturi autorizate 

țelor Ordinelor M.S. nr. 828/2020 cu 
cu modificările și completările 

t. 129, alin. (3), lit. c din Ordonaței de urgență 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ se prevede faptul că : „În exercitarea 

c) aprobă, în condiţiile legii, la 
nţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi 
statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 

rea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al 

Faţă de cele expuse, vă rugăm să iniţiaţi un proiect de hotărâre cu privire la 
ții Spitalului Municipal Câmpulung.  


