
ROMÂNIA          
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 
  

  Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;      
 Având în vedere: 

-  referatul de aprobare nr. 9831 din 22.05.2023 al preşedintelui Consiliului 
judeţean; 

- raportul de specialitate nr. 9833 din 22.05.2023 al Direcției juridice și 
administrație locală; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de 
personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale alin.(2) lit.c) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
                                HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Zalău, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sălaj 63 din 27 aprilie 2023 
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Zalău își încetează aplicabilitatea.  
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. 

Art.  4.  Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. 
 

 
    PREŞEDINTE,                                                            Avizat: 
                                                           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Dinu Iancu-Sălăjanu        
                                    Cosmin-Radu Vlaicu 



Anexa nr.1
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei
și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Zalău



Anexa  nr.2     
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Zalău  

Nr.crt. Functia 
Nivelul 

studiilor Număr  de posturi 
 TOTAL POSTURI 1608 

 Total funcţii de conducere (A) 68 

 Total funcţii de execuţie (B+C) 1540 

A Functii de conducere 68 

 Comitet director  5 
1 Manager  S 1 
2 Director medical  S 1 
3 Director financiar contabil  S 1 
4 Director de îngrijiri S 1 

5 Director administrativ S 1 

 Personal medical 42 
6 Şef secţie / laborator / serviciu / farmacie  S 21 
7 Asistent şef  S - PL 21 

 Personal TESA 21 
8 Şef serviciu  S 9 
9 Şef Birou  S-SSD 6 

10 Şef formaţie M 4 
11 Şef echipă  M 2 

B Functii de executie personal medico-sanitar 1400 
1.  medic primar S 100 
2.  medic specialist S 78 
3.  medic rezident S 35 
4.  medic colaborator S 35 
5.  medic cu competențe limitate S 2 
6.  farmacist primar S 3 
7.  farmacist specialist S 2 
8.  farmacist S 1 

9.  
alt personal cu studii superioare - grad 
principal  S 28 

10.  
alt personal cu studii superioare - grad 
specialist  S 10 

11.  alt personal cu studii superioare   S 12 
12.  asistent medical/tehn radiologie principal  S 138 
13.  asistent medical /tehn.radiologie S 11 
14.  asistent medical/tehnician radiologie  SSD 2 
15.  asistent medical principal  P.L. 382 
16.  Asistent medical debutant P.L. 4 
17.  asistent medical  P.L. 114 
18.  soră medicală principală M 1 
19.  registrator medical principal M 41 
20.  registrator medical  M 15 
21.  infirmier G 213 
22.  Infirmier debutant G 11 
23.  îngrijtoare de curăţenie G 87 
24.  brancardier G 57 
25.  spalătoreasă G 18 



C Funcţii de execuţie TESA  141 
1.  Economist  IA S 15 
2.  Economist I S 1 
3.  Consilier juridic IA S 2 
4.  Consilier juridic debutant S 1 
5.  Auditor II S 2 
6.  Referent de specialitate I S 15 
7.  Referent de specialitate II S 1 
8.  Referent de specialitate III S 2 
9.  Referent debutant S 2 
10.  Analist IA S 1 
11.  Inginer IA  S 4 
12.  Contabil M 1 
13.  Referent IA M 2 
14.  Secretar  M 2 
15.  Arhivar M 1 
16.  Administrator M 1 
17.  Tehnician IA M 5 
18.  Magaziner M 6 
19.  Sofer I M 6 
20.  Bucătar I M 9 
21.  Bucătar II M 1 
22.  Bucătar III M 2 
23.  Bucătar IV M 1 
24.  Telefonist III M 5 
25.  Muncitor calificat I M 44 
26.  Muncitor calificat II M 1 
27.  Muncitor calificat III M 3 
28.  Muncitor calificat IV M 2 
29.  Muncitor necalificat II - I G 3 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 9831 din 22.05.2023 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 

 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009, conducerea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău solicită modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 63 din 27.04.2023, prin 

modificarea nivelului a 4 posturi existente, în numărul de personal existent, precum și suplimentarea cu 

1 (un) post a numărului de posturi. Ca urmare a modificărilor propuse unitatea sanitară va avea număr 

total de 1609 posturi. 

Având în vedere faptul că la nivelul unității sanitare cazuistica este deosebit de complexă, prin 

adresa nr. 14410 din 11.05.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Sălaj cu nr. 9079 din 12.05.2023, 

conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău solicită aprobarea modificării statului de funcţii prin: 

- transformarea unui post (1) vacant de medic primar, într-un post de medic specialist, în 

specialitatea chirurgie generală, în cadrul Serviciului chirurgie generală, pentru facilitarea ocupării 

postului; 

- transformarea unui post (1) vacant de medic specialist, într-un post de medic primar, în 

specialitatea urologie, în cadrul Secției urologie, ca urmare a confirmării în specialitate a titularului 

postului; 

- transformarea a două (2) posturi vacante de asistent medical principal, unul cu studii superioare și 

unul cu studii PL, în cadrul Serviciului anatomie patologică, în două posturi de asistent medical 

generalist debutant cu studii PL, pentru a facilita ocuparea posturilor; 

- suplimentarea unui post (1) de medic rezident ultimul, în cadrul structurii Medici/farmaciști 

rezidenți și medici colaboratori. 

În considerarea celor de mai sus şi în baza art. 136 alin.(2) și alin.(8) lit. a) coroborate cu 

prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens. 

PREŞEDINTE, 

Dinu Iancu-Sălăjanu 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția juridică și administrație locală 
Nr. 9833 din 22.05.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre aprobarea organigramei și statului de funcţii  

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău 
 
 

Prin adresa nr. 14410 din 11.05.2023, înregistrată la Consiliul Judeţean Sălaj cu nr. 9079 din 
15.05.2023, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău solicită aprobarea modificării statului 
de funcţii și organigramei ca urmare a cazuisticii și se propune transformarea unui număr de 4 
posturi și suplimentarea cu un post. 

În urma modificărilor propuse nu se modifică numărul total de posturi aprobate în statul de 
funcții de 1609 posturi. 

Propunerile de modificare a posturilor vizează transformarea: 
- în cadrul Serviciului chirurgie generală, a unui post (1) de medic primar într-un post de 

medic specialist, în specialitatea chirurgie generală, pentru a facilita ocuparea postului; 
- în cadrul Secției urologie, a unui post (1) de medic specialist într-un post de medic primar, 

în specialitatea urologie, ca urmare a confirmării în specialitate a titularului postului; 
- în cadrul Serviciului anatomie patologică a două posturi de asistent medical principal, unul 

cu studii superioare și unul cu studii PL, în două posturi de asistent medical generalist debutant cu 
studii PL, pentru a facilita ocuparea posturilor; 

Totodată, se solicită aprobarea suplimentării unui post vacant de medic rezident ultimul an, 
în cadrul structurii Medici/farmaciști rezidenți și medici colaboratori, pentru a răspunde 
adresabilității pacienților. 

Pentru aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) 
lit.b) coroborate cu prevederile art.182 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propunem adoptarea hotărârii pentru 
aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău în forma 
prezentată. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

Pop Letiția 


