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Nr. 20451/15.09.2021                                                                      
 

REFERAT  DE APROBARE 
privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea statului de funcții pentru  

Spitalul de Psihiatrie Mocrea                                  
 

           Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a și alin. (2) lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă, în 
condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 
          În baza prevederilor art. 191 alin. (1) lit. a și alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului județean 
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 publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean. 
           Prin adresa Spitalului de Psihiatrie Mocrea nr. 1933/09.09.2021, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Arad cu nr. 20404/14.09.2021 s-a solicitat aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul de 
Psihiatrie Mocrea, cu următoarele modificări față de Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 
82/31.03.2021, astfel: 

1. Un post vacant de asistent medical, grad profesional principal (S) din cadrul Secției 
Psihiatrie I Cronici se transformă în post vacant de asistent medical, grad profesional 
debutant (PL), având în vedere aprobarea acestei transformări prin Procesul-Verbal nr. 
9/01.09.2021 al Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie Mocrea.      

2. Un post vacant de infermieră (G) din cadrul Secției Psihiatrie I Cronici se transformă în post 
vacant de infermieră, treapta profesională debutant (G), având în vedere aprobarea acestei 
transformării prin Procesul-Verbal nr. 9/01.09.2021 al Comitetului Director al Spitalului de 
Psihiatrie Mocrea.                                 

           În situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror     
implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează: 

- prevederile art. 3 și ale art. 11 din Legea - cadru nr.153/2017 privind privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit.  a, alin. (2) lit. c și art.191 alin. (1) lit. a, alin .(2) lit. a  
din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- prevederile H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19; 

- prevederile H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19; 

- prevederile  art. 16 din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 
naționale nr. 1/2011, precum și altor acte normative; 

- prevederile Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea 
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind 
aprobarea normativelor de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1470/2011 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea criteriilor 
privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și 
completările ulterioare. 

  Spitalul de Psihiatrie Mocrea, prin adresa nr. 1933/09.09.2021, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Arad cu nr. 20404/14.09.2021 menţionează că numărul de posturi aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Arad nr. 82/31.03.2021 nu se modifică, se încadrează în normativul de 
personal aprobat prin O.M.S. nr.1224/2010 și în bugetul de venituri și cheltuieli abrobat pe anul 
2021.  
           Menționez că, la data de la care prezenta hotărâre produce efecte, Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Arad nr. 82/31.03.2021 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și 
a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea se revocă. 
           Precizez că, după adoptarea hotărârii și comunicarea ei, managerul Spitalului de Psihiatrie 
Mocrea va lua toate măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a modificărilor menționate  
mai sus cu încadrarea în normativul de personal aprobat prin O.M.S. nr.1224/2010 și în bugetul de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021.       
           În sensul celor de mai sus, solicit aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea  
statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea. 

                                                        
                                                          PREŞEDINTE, 
                                                          Iustin Cionca  
 
 
 
 
 

 
2ex. 

http://www.cjarad.ro/
mailto:consiliul@cjarad.ro

