
ROMANIA
JUDETEAN SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

D|SPoZITIA nr.JET
\E~            2022

privind delegarea atributiilor corespunzatoare functiei publice de executie, temporar vacant5,
de consilier superior, din cadrul compartimentului

Managementul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau

Presedintele Consiliului Judetean Salaj ;
Avand in vedere:
-referatul nr.1662 din 31.01.2022 al Directiei juridice Si administratie locala;
-prevederile art.191  alin.(1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 438 din OUG 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificarile Si completarile ulterioare;
fn baza prevederilor Si art.196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

cu modificarile Si completarile ulterioare,

DISPUN

Art.1. Se deleaga atributiile corespunzatoare functiei publice de executie, temporar vacanta,
de  consilier  superior,  din  cadrul  compartimentului  Managementul  Spitalului  Judetean de  Urgenta
Zalau, dup5 cum urmeaza:

I. Doanna BUHATEL  ANCA -RALUCA,  consilier juridic in cadrul Directiei juridice Si
administratie locala - Serviciul juridic-contencios, pregatirea Sedintelor Si proceduri administrative,
va prelua urmatoarele atributii:

1.Colaboreaza  cu  D.S.P.,  C.A.S.  Salaj  in  vederea  aplicdrii  reglementarilor  din  domeniul
sinatatii;

2.Monitorizeaza activitatea   de solutionare a petitiilor cu privire la activitatea medical5 din
spital, potrivit competentelor;

3.Propune   obiective   Si   indicatori   de  performanta  pentru  contractul   de  management  al
managerului;

4. Propune criterii de performanta pentru evaluarea activitatii managerului;
5.Verifica modul de organizare Si desfasurare a concursurilor la nivelul  Spitalului Judetean

de Urgenta Zalau, potrivit competentelor legale;
6.Verifica  propunerile  managerului  unitatii  privind  modificarea  structurii  organizatorice,

reorganizarea, restructurarea spitalului, pentru aprobarea acestora §i obtinerea avizului conform din
partea Ministerului Sinatatii;

7.Verifica modul de intocmire al organigramei Si statelor de functii pentru spital.
11.   Doamna   MURAREANU   MIOARA   -   AURICA,   Sef  serviciu   in   cadrul   Directiei

economice, va prelua urmatoarele atributii:
1.  Propune  indicatori  de  monitorizare  a  calitatii  managementului  Spitalului  Judetean  de

Urgenta Zalau;
2.  Participa la   controlul  de  fond al  spitalului, in colaborare  cu alte persoane nominalizate

din Consiliul Judetean Salaj sau alte institutii cu competente in domeniul sanitar;



3.  Propune  conducerii  Consiliului  Judetean  Salaj  masuri  de  imbunatatire  a  activitatii  Si
indicatorilor  monitorizati  la  nivel  de  spital  in  urma  analizei  Si  verificarilor  efectuate,  potrivit
atributiilor;

4.Analizeaza  incadrarea  in  bugetul  de  venituri  §i  cheltuieli  aprobat,  a  propunerilor  de
suplimentare a numarului de posturi, pe locuri de munca §i categorii de personal;

5. Analizeaza situatia cheltuielilor de personal pentru activitatea spitalului.
Art.2.  Atributiile  delegate  vor  fi  preluate  Si  exercitate  de  catre  persoanele  nominalizate

incepfrod cu data comunicarii prezentei dispozitii, pana la data de 31 august 2022.
Art.3.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei Dispozitii  se incredinteaza Directia juridica Si

administratie locala Si persoanele nominalizate.
Art.4. Prezenta dispozitie se comunica cu:

-Directia juridica Si administratie locala;
- managerul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau;
I doamna BUHATEL ANCA -RALUCA;
- doamna MURAREANU MIOARA - AURICA.

PRESHDINTE

DINU IANCU - SALAJANU
Contrasemneaza

SECRETARUL GENERAL JUDETULUI,

COSMIN-RADU  VLAICU


