Aprobat,
Consiliul de Administra{ie al Spitalului Jude{ean de Urgen{a Piteqti

Regulament de Organizare qi Func{ionare al Consiliului de Administra(ie al
Spitalului Jude{ean de Urgen(i Pite;ti

cAP. I DISPOZtTtt GENERALE
Art. 1 Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 9512006 privind reforma in
domeniul s6nAtdrii, republicatd", cu modificdrile qi completdrile ulterioare, in cadrul
spitalului public funclione azd vn Consiliul de Administrafie.

Art. 2 Consiliul de Administralie

aprobd propriul regulament de organizare qi
func(ionare, potrivit art. 187 alin. (10) lit. h) din Legea nr.9512006 privind reforma in
domeniul sdndtdfii, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 3 Consiliul de Administralie este organizat qi iqi

desf6qoara activitatea in
conformitate cu prevederile Legii nr.9512006 privind reforma in domeniul sdndtSlii
republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Art.4
(1) Consiliul de Administralie al Spitalului Judelean de Urgenld Piteqti este format
din 5 membri cu drept de vot qi 2 membri cu statut de invitat, desemna{i dupd cum
urmeazd,:

a) 2 reprezentanli ai Direc{iei de S6ndtate Publicd Arg.q;
b) 2 reprezentan\i numili de Consiliul Judelean Arges, din care unul sd fie economist;
c) un reprezentant numit de preqedintele Consiliului Judelean Argeq;
d) un reprezentant al Colegiului Medicilor Argeq, cu statut de invitat;
e) un rcprezentarrt al Ordinului Asisten{ilor Medicali Generaligti,

Moaqelor

qi

Asisten{ilor Medicali din Romdnia - filiala Argeq, cu statut de invitat.
(2) Instituliile menlionate mai sus sunt obligate sE iqi numeasci qi membrii supleanli
in Consiliul de Administralie aI spitalului.
(3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiIiat
federaliilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncd la nivel de ramurd
sanitard, participd ca invitat pennanent la qedinfele consiliului de administra{ie.

(4) Membrii Consiliului de Administralie al spitalului se numesc prin

act

administrativ de cdtre instituliile menfionate mai sus.
(5) Managerul participa la gedinlele Consiliului de Administra\ie lard drept de vot.
(6) La qedintele Consiliului de Administralie participd ca invitali permanenli qi
ceilalli membrii ai comitetului director, precum qi qeful structurii de management al
calit[1ii serviciilor de sdndtate din cadrul spitalului.
(7) $edinfele Consiliului de Administralie sunt conduse de un Pregedinte, ales cu
majoritate simplS din num6rul total al membrilor cu drept de vot, pentru o perioadd
de 6 luni.
(8) Consiliul de Administralie alege cu majoritate simpld din num6rul total al
membrilor cu drept de vot gi un locliitor al Preqedintelui pe aceea$i perioadd pe care
este ales Preqedintele. Locliitorul desemnat de c6tre membrii Consiliului de
Administratie va prelua atribuliile Preqedintelui in caz de absenli motivatd, concediu
de odihn6, concediu medical etc.
(9) Consiliul de Administra[ie are un secretar, precum qi un locfiilor, desemnafi de
manager qi validali in qedinfa Consiliului de Administra\ie.
CAP.

III INCOMPATIBILITATI $I CONFLICTUL DE INTERESE

Art.5
(1) Dispoziliile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilitali, ale art. l7g
alin. (2) referitoare la conflictul de interese qi ale art. 178 alin. (5) din Legea
nr.' 9512006 privind reforma in domeniul s6n5td1ii, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, se aplic6 in mod corespunzdtor qi membrilor Consiliului de
Administrulie. Nerespectarea obligaliei de inldturare amotivelor de incompatibilitate
sau de conflict de interese ap[rute ca urmare a numirii in Consiliul de Administra]ie
are ca efect incetarea de drept a actului administrativ de numire in funclie a
respectivului membru al consiliului de Administralie.
(2) Declaraliile prevdzute la alin. (1) vor fi transmise Agentiei Nalionale de
Integritate, in termen de cel mult l0 zile de la primire de c6tre persoanele din cadrul
spitalului desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraliile de avere
qi declaraliile de interesepotrivit afi.5 alin.(2) lit. i) dinLegea w. 17612010privind
integritatea in exercitarea funcliilor gi demnitdlilor publice, pentru modificarea qi
completarea Legii nr. l44l2OO7 privind infiinlarea, organizarca qi funclionarea
Agenliei Nalionale de Integritate, precum gi pentru modificarea gi completarea altor
acte normative, cu modificdrile qi completdrile ulterioare. Aceste persoane vor
indeplini atribuliile prevdzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

in

termenul prevdzut la alin. (2), declaraliile de avere gi de interese vor fi
transmise qi Ministerului Sandtdtii in vederea implementdrii obiectivelor de cregtere a
integritElii qi prevenire a corupfiei in sistemul de s6n6tate prevdztrte de legislalia in
(3)

vigoare.

(4) Membrii Consiliului de Administralie at obligalia de a depune la unitatea sanitard
declaratia de avere, precum qi declarafia de interese cu privire la incompatibilitdlile
prev6zute de lege, in termen de 30 de zile de la numirea in Consiliul de
Administralie.
Declaralia de avere qi declaralia de interese vor fi actualizate anual, cel mai tdrziu la
data de 15 iunie pe toatd durata exercitdrii mandatului qi 3 ani dupi incetarea
acestuia.

Declarafiile se afiseazdpe site-ul unit6lii sanitare.
(5) Membrii Consiliului de Administra{ie pot beneficia de o indemnizalie lunari de
maximum lYo din salariul managerului.

CAP. IV ORGANIZARE SI FUNCTTONARE

ART.6
(1) Consiliul de Administra{ie se intruneqte lunar in qedinfe ordinare sau ori de c6tre
ori este nevoie in qedinle extraordinare,Iasolicitarea managerului, a Preqedintelui sau
a majoritdtrii membrilor s6i gi ia decizii cu majoitatea simplS a membrilor prezenli cu
drept de vot.

(2) $edinfele Consiliului de Administralie sunt statutare in prezenla a ce| pulin trei
din numdrul total de membrii cu drept de vot. in cazul in care cvorumul nu este
intrunit qedinla se reprograrneazd"intr-un termen de cel mult 5 zile cu aceeasi ordine
de zi.

(3)

in

cazul

in care unul din membri nu poate participa la qedinla are obligaliade

a

anunla acest fapt, in vederea participdrii membrului supleant.
(4) Data de desfrqurare a fiecdrei gedinle ordinare lunard este stabilitd, ?n principiu in
acord cu membrii Consiliului de Administralie.

(5) Convocarea membrilor pentru qedinlele ordinare se face prin adresa scris6
transmisd prin fax sau poqta electronic6 de cdtre secretarul Consiliului de
Administra{ie cu cel pu}in 3 zile lucrStoare inainte de data stabilitl pentru
desf6qurarea qedinfei qi va conline ordinea de zi, precum qi toate materialele care vor

fi

dezbdtute. Ordinea de zi este semnatl de managerul unitdlii sanitare sau de
Preqedintele Consiliului de Administrafie.
(6) Ordinea de zi poate fi propusd de cdtre managerul spitalului, preqedintele
Consiliului de Administralie sau oricare membru cu drept de vot. Fiecare material

\
supus dezbaterii se va incheia cu propuneri concrete, consemnate in procesul verbal
al gedinfei.

(7) Convocarea qedinlelor extraordinare se face prin adresd transmisd prin poqta
electronicd cu 48 ore inainte de data qedinlei prin grija secretarului Consiliului de
Administralie qi va conline ordinea de zi, precum gi toate materialele care vor fi
dezb[tute. Ordinea de zi este semnatd de managerul unitElii sanitare sau de
Preqedintele Consiliului de Administralie.
(8) La inceputul qedinlei Preqedintele Consiliului de Administralie supune la vot
ordinea de zi.

(9) Ordinea de zi poate fi modificatd sau completatd la inceputul qedinfei, de cdtre
orice membru cu drept de vot, cu acordul majoritdfii simple a acestora.
(10) Dezbaterile din gedintele Consiliului de Administralie vor fi consemnate in
scris in procesul verbal de sedin!6 de cdtre secretar. DupS incheiere a dezbaterilor,
membrii Consiliului de Administra{ie semneaz[ procesul verbal de qedinld. Procesele
verbale de qedin!6 vor fi transmise spre informare structurii de specialitate din cadrul
Consiliului Judefean Argeq.
(11) Pentru indeplinirea atribufiilor de Ia art. 7 alin. (1) lit. c) qi d), din prezentul

Regulament, Consiliul de Administra{ie emite decizii pentru alegerea
prqedintelui/locliitorului qi validarea secretaruluiilocfiitorului, pentru aprobarea
Regulamentului de Organizare qi Funclionare, pentru organizarea concursului pentru
manager, alte decizii dupa caz. Deciziile se adoptd cu votul a cel pufin jumatate plus
unu din numdrul de membrii cu drept de vot.

(12)" Deciziile vor

fi

inregistrate intr-un registru special qi vor

fi

comunicate

conducerii spitalului.

(13) Membrii Consiliului de Administralie pot invita, in vederea consultarii,
specialiqtii spitalului care au obligalia de a le pune la dispozilie toate informafiile gi
documentele interne solicitate.
(14) Punctele de vedere exprimate de specialiqti vor avearol consultativ gi nu exced
competenfele legate de administrarea spitalului de cdtre comitetul director.
CAP. V ATRIBUTIILE CONSILruLUI DE ADMINISTRATIE
$I
ATRIBUTIILE SECRETARULUI CONSILIULU DE ADMINISTRATIE

Art. 7 Consiliul de Administralie are rolul de

a

dezbate

qi a aproba principalele

probleme de strategie, de organizare qi funcfionare a spitalului.
(1) Atribuliile Consiliului de Administralie sunt in conformitate cu prevederile art
187, alin (10)
Legea nr. 95|2OOO privind reforma in domeniul sdndtalii,

din

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

;i

cu cele aprobate prin hot6r6re

Consiliului Judelean Argeq.
(2) Principalele atribulii ale Consiliului de Administralie sunt urmdtoarele:
a) avizeazd bugetul de venituri qi cheltuieli al spitalului, precum qi situa{iile
financiare trimestriale qi anuale;
b) avrzeazd organigrama, statul de funclii, regulamentul de organizare qi funcfionare
qi regulamentul de ordine internd ale spitalului;
c) organizeazd concurs pentru ocuparea funcliei de manager in baza Legii
nt. 9512006 privind reforma in domeniul sdndtdlii, republicatd, cu modificdrile qi
a

completdrile ulterioare qi a Regulamentului de organizare qi desftqurare a concursului
pentru ocuparea funcliei de manager, persoand fizicd,la spitalele publice din refeaua

Consiliului Judelean Argeq aprobat prin act administrativ al Preqedintelui Consiliului
Jude{ean Argeq;

d)

aprobd mdsurile pentru dezvoltarea activitSlii spitalului in concordanld cu nevoile
de servicii medicale ale populaliei qi documentele strategice aprobate de Ministerul
SandtSlii;

e) avizeazd, programul

anual al achiziliilor publice intocmit in condiliite legii gi orice
achizitrie directd care depdqeqte suma de 50.000 lei;
analizeazd modul de indeplinire a obligaliilor de cdtre membrii comitetului

0

director gi activitateamanagerului qi dispune mdsuri pentru imbunitdlirea activitdtrii;
g) propune revocarea din funclie a managerului gi a celorlalli membri ai comitetului
director in cazul in care constatd existenla situaliilor prevdzutela art.178 alin. (l) qi
la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95120006 privind reforma in domeniul sdndtdtii
republicatd., cu modifi cirile qi completdrile ulterioare;
h) avizeazd ocuparea funcliei de qef de seclie pend Ia vdrsta de 70 de ani de c6tre
profesorii universitari, medicii membri titulari qi membri coresponden{i ai Academiei
de $tiinle Medicale qi ai Academiei Rom6ne, medicii primari doctori in qtiin{e
medicale;
poate propune tealizareaunui audit extern asupra oricdrei activitdli desfiqurate in

i)

spital, stabilind tematica gi obiectul auditului. Spitalul corftracteazd serviciile
auditorului extern in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziliile
publice, cu modificSrile gi completdrile ulterioare;
aprobd propriul Regulament de Organizare qi Funclionare, in condiliile legii;
k) exercitd qi alte atribulii care ii revin potrivit reglementdrilor legale in vigoare.

j)

(2) Secretarul Consiliului de Administrafie are in principal urm[toarele atribufii:
a) asigurd evidenla qi pdstrarea documentelor qi a corespondenlei;

asigurd convocarea membrilor Consiliului de Administralie (redactarea qi
transmiterea convocatorului qi a ordinii de zi), precum qi difuzarea materialelor cu cel
pu{in 3 zile lucrdtoare inaintea fiecdrei ;edin!e, cu excep}ia qedintelor extraordinare

b)

pentru care termenul este de 48 ore;
c) pregdteqte materialele pentru qedinlele Consiliului de Administralie;
d) redacteazd procesele verbale ale qedinlelor Consiliului de Administralie qi le
transmite, in termen de 3 zile lucrdtoare de la data qedinfei, structurii de specialitate
din cadrul Consiliului Judelean Argeq;
e) redacteazd deciziile adoptate de cdtre Consiliului de Administrafie.

CAP. VI DISPOZTTTT FINALE
1.
ART 8.
1) Prezentul Regulament de Organizare qi Funcfionare constituie cadrul legal de
organizare qi funclionare al Consiliului de Administralie al spitalului qi se aprobd prin

decizie.

Prezentul Regulament de Organizare gi Funclionare poate fi completat qi
modificat ori de c6te ori sunt necesare clarificdri sau apar modificdri in legislalia

2)

aferentS.

3)

Dupd aprobare, prezentul Regulament de Organizare qi Funcfionare va fi transmis
tuturor membrilor Consiliului de Administratie si va fi publicat pe site-ul spitalului.

