DECIZIA nr, I
din I 1.0J.202

I

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare qi Funcfionare
al Consiliului de Administrafie al Spitalului de pneumoftiziologie Leordeni

Consiliul de Administratie al Spitalului de pneumoftixiologie Leortleni

o

in considerentul prevederilor:

art. 187 alin. (10) lit. h) Legii nL. 95/2006 privind reforma in domeniul sdnitdJii,
republicati, cu modificirile $i completArile ulterioare,
in temeiul drepturilor conferite prin Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul
sindt[{ii, republicat6, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

DECIDE:
1 Se aprobl Regulamentul
{r!.
spitalului

de Organizare qi Funclionare al Consiliului de Administralie al

de Pneumoftiziologie Leordeni, conform anexei, parte integranta a prezentei decizii.

Art.2

Prevederile Regulamentului de Organizare gi Funclionare al Consiliului de Administralie
I se aduc la cunoEtinld membrilor/
supleanlilor Consiliului de Administralie gi conducerii spitalului,.

al spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni, aprobat la aft.

Art.3

Prevederile prezentei decizii vor fi duse la indeplinire de cltre membrii titulari/supleanli
ai Consiliului de Administralie qi de unitatea sanitard.

Art.4

Prezenta decizie

Art.5

Prezentul Regulament de organizare qi Funclionare se publicd pe site-ul spitalului

intrdin vigoare incepdnd

cr-r

data de 11.03.2021

Consiliul de Administrati"t(
Dr. Enache

H

Viorel aV,

Jr. Tinasc Aurora
Ec. Buqcu Paul

Dr. Hon(aru Sorina
Ec. Vitirscscu Katv

i

.

Aprobat,
Consiliul de Administra{ie al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Regulament de organizare gi Funcfionare al consiliului de Administratie al
Spitalului dc P ne u moftiziologie Leordeni

CAP. I DISPOZITII GENERALB
Alt. 1 Potrivit prevederilor art. 187 clin I,egea nr. 9512006 privind refbrma ir.r
don.reniul senAtdlii, republicatd, cu rnodificlrile gi cornpletdrile ulterioare, in cadrul
spitalului public lunclione:rzi un Consilir-rl de Adniinistra{ie.

Art. 2 consiliul de Adn.rinistralie aploba propr.iul

regulan.rent

de organizare

gi

potrivit art. 187 alin. ( l0) 1it. h) din Legea nr. g512006 privind refonna in
don.reniul sdnitalii, republicatd, cu nrodiflcririle si completirile ulterioare.
fur.rcl,ionare,

Art. 3 consiliul de Adrninistralie este organizat qi igi desliqoara activitatea in
confbrrnitate cu prevederile t.egii nr. 95l2OO() privind refbrn.ra in clorneniul sdndtdtii,
republicatE, cu n-rodificirile qi completirile Ltlterioare.

CAP.

II CONSTITUIREA CONSILIULUI

DE ADMINISTRATIE

Alt.4
(

1) Consiliul de Administra{ie al Spitalului de Pneurnoftiziologie Leordeni

este

fbrmat din 5 rnernbri cu drept de vot qi 2 mcmbri cu statut de invitat, desemna{i dupd
cum urmeazS:
a) 2 r'eprezentan{i ai Direc{iei de Sdnarale l)ublici Argcq;
b) 2 reprezentanli nurnili de Cor.rsiliul JLrclclean Arges, din care unul sd fie econornisu
c) un replezentant numit de preqedintele Consiliului Judelean Arges;
d) un leprezentant al Colegiului Medicilor Arges, cu statut de invitat;

un

reprezentant al ordinului Asisten{ilor Medicali GeneraliEti, Moagelor qi
Asisten(ilo. Medicali din Rom6nia - filiala Arges, cu statut de invitat.
e)

(2) lnstituliile mentionate rrai sus sunt obligate sd iqi numeascd gi rnernbrii supleanfi
in Consiliul de Administralie al spitalulr-ri.
(3 ) Reprezentantul nouinalizat de sinclicatuI legal constituit
in unitate, afiliat
federaliilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de n-runcd la nivel de ramura
sanitard, participa ca invitat pennanent la qeclin{ele consiliului de administralie.

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

act

administrativ de cdtre instituliile mentionate mai sus.
(5) Managerul particip6 la qedinlele consiliului de AdministraJie fEr6 drept de vot.
(6) La qedintele consiliului de Administralie participi ca invitali permanenfi gi
ceilalli membrii ai comitetului director, precum qi qeful structurii de management al
calitetii serviciilor de sdnitate din cadrul spitalului.
(7) $edin(ele Consiliului de Administralie sunt conduse de un preqedinte, ales cu
majoritate simplS din numdrul total al mernbrilor cu drept de vot, pentru o perioada
de 6 luni.

(8) consiliul de Administrafie alege cu n,ajoritate simpld din numdrul total al
membrilor cu drept de vot;i un locfiitor al pregedintelui pe aceeagi perioadd pe care
este ales Pregedintele. Locliitorul desemnat de c6tre membrii consiliului de
Administralie va prelua atribuliile PreEedintelui in caz de absen!6 motivat6, concediu
de odihnd,, concediu medical etc.
(9) consiliul de Administratie are un secretar, precum qi un locliilor, desemnali de
manager qi validali in gedinla Consiliului de Administralie.

CAP.

III INCOMPATIBILITATI $I CONFLICTUL

DE INTERESE

Afi.5
(1) Dispozi{iile art. 178 alin. (1) lit. t) referitoare la incompatibilitef, ale art. llg
alin. (2) referitoare la conflictul de inter"ese qi ale art. l7g alin. (5) din Legea
nr. 9512006 privind reforma in domeniul senatdiii, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, se aplicd in mod corespunzdtor gi membrilor consiliului de
Administralie. Nerespectarea obligaliei de inldturare a motivelor de incompatibilitate
sau de conflict de interese apirute ca urmare a numirii in Consiliul de Administra(ie
are ca efect incetarea de drept a actului administrativ de numire in func{ie a
respectivului membru al Consiliului de Adrninistrafie.
(2) Declaraliile prevdzute la alin. (1) vor fi transmise Agenliei Nalionale
de
Integritate, in termen de cel mult 10 zile de la primire de cdtre persoanele din
cadrul
spitalului desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraliile de avere
qi declaraliile de interese potrivit art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea nr.
176l20l0privind
integritatea in exercitarea funcliilor $i demnitatilor publice, pentru modificarea qi
completarea Legii nr. l44l2oo7 privind infiin{area,, organizarea qi func{ionarea
Agenliei Nalionale de Integritate, precum pentru modificarea gi completarea
Ei
altor
acte normative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare. Aceste persoane
vor
indeplini atribuliile prevdzute la art. 6 din Legea nr. 17612010, cu modificdrile
si
completdrile ulterioare.

(3)

in

termenul prevdzut la alin. (2), declaratriile de avere qi de interese vor fi
transmise qi Ministerului Sdndtalii in vederea implement6rii obiectivelor de cre$tere a
integritefi qi prevenire a corup{iei in sistemul de s6n6tate prevdzute de legisla[ia in
vigoare.

(4) Membrii Consiliului de Administralie au obliga{ia de a depune la unitatea sanitar6
declaralia de avere, precum ;i declara(ia de interese cu privire la incompatibilitd(ile
prevdzute de lege, in termen de 30 de zile de la numirea in consiliul de
Adrninistralie.
Declaralia de avere gi declaralia de intelese vor fi actualizate anual, cel mai tdrziu la
data de 15 iunie pe toatd durata exercitdrii mandatului qi 3 ani dupd incetarea
acestuia.

Declarajiile se afiseazd pe site-ul uniteli sanitare.
(5) Membrii consiliului de Administralie pot beneflcia de o indemnizalie lunard de
maximum l%o din salariul managerului.

CAP.IV ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
ART.6
(1) Consiliul de AdministraJie se intruneqte lunar in qedinle ordinare sau ori de cdtre
ori este nevoie in qedinle extraordinare, la solicitarea managerului, a Preqedintelui sau
a rnajoritdlii membrilor sdi gi ia decizii cu n.rajoritatea simplS a membrilor prezenli cu
drept de vot.

(2) $edinlele Consiliului de Administra(ie sunt statutare in prezenfa a cel pulin trei
din numdrul total de membrii cu drept de vot. in cazul in care cvorumul nu este
intrunit Eedinla se reprogrameazd intr-un termen de cel mult 5 zile cu aceeasi ordine
de zi.

(3) in cazul in care unul din membri nu poate parlicipa la gedinfa are obligafia de a
anunla acest fapt, in vederea participdrii rnembrului supleant.
(4) Data de desfrqurare a fiecdrei ;edinfe ordinare lunard este stabilita, in principiu in
acord cu membrii Consiliului de Administra{ie.
(5) convocarea membrilor pentru gedinfele ordinare se face prin adresa scrisd
transmisd prin fax sau pogta electronicd de cdtre secretarul consiliului de
Administralie cu cel pulin 3 zile lucrdtoare inainte de data stabilitd pentru
desfEgurarea gedinlei Ei va conline ordinea de zi, precum gi toate materialele
care vor
fi dezbdtute. ordinea de zi este semnati de managerul unitatii sanitare sau de
Preqedintele Consiliului de Administraiie.
(6) ordinea de zi poate fi propusi de cdtre managerul spitalului, preEedintele
consiliuiui de Administra{ie sau oricare merrbru cu drept de vot. Fiecare material

sllpus dczbaterii se va incheia cu propuneri concl"ete, conser-nnate in procesul verbal
al Eedinlei.

(7) convocar"ea qcclintelor extraorclinare se lace prin adresi transmisd prin poqta
electronicd cu 48 ole inainte de data qeclinfei plin grija secretarului Consiliului de
Adnrinistla{ie si va contine ordinea cle zi, precum qi toate materialele care vor fi
dezbdtute. oldinea de zi este semnati c1e managerul unitatii sanitare sau de
Presed i ntele Consi I iul r,ri de Adrnini stratie.

(8) l.a inceputul qedir.rtei Prescdintelc clonsiliului de Adrninistra{ie supune la vot
ordinea de zi.

(9) ordinca de zi poate f r modificati sau completatd la inceputul gedinlei, cle cdtre
orice urembru cu drept de vot, cu acordr-rl nrajoritilii simple a acestora.
( 10) Dezbaterile din sedintcle ConsiliLrlLri de Adrninistra(ie vor
l'i consemnate in
scris in procesul verbal de sedinfd de cdtre sccretar. Dupd incheierea dezbaterilor,
nicmbrii Consiliului de Adn.rinistralie seurneazi procesul verbal de gedin1a. Procesele
verbale de qedinp vor fl transmise sprc ir.rlbrn.rare structurii de specialitate din cadrul
Cor.rsili ului Judelean Arges.

(ll)

Pentru indeplinirea atribuliilor de la art. 7 alin. (1)

lit. c) si d), din prezentul

Regr-rlarnent, Consiliul de Acln'rinist.alie emite decizii pentru alegerea
pre;edintelui/locliitorului qi validarea sec retar.ului/loc!iitorului, pentru aprobarea
Regulamentului de organizare gi Funclionare, pentru organizarea concur"sului pentr.r.r
manager, alte decizii dupa caz. Deciziile se adoptd cu votul a cel pulin jumatate plus
unu din numdrul de membrii cu drept de vot.
(12) Deciziile vor fi inregistrate intr-un registru special gi vor fi comunicate
conducerii spitalului.
( 1 3) Membrii Consiliului de Adrninistra{ie pot invita,
in vederea consultdrii,
specialiqtii spitalului care au obligalia de a le pune la dispozilie toate informa{iile gi
documentele interne solicitate.
(14) Punctelc de vedelc exprinrate de spe'ciaiigti vo1' avea rol consultativ si nu exced
competentele legate de administrarea spitalului de cdtre comitetul director.

CAP. V ATRIBUTIILE CONSILIULT]I DII ADMINISTRATIE
$T
ATRIBUTIILE SECRBTARULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 7 consiliul de Adn'rinistralie are r.orr-rl de a dezbate qi a aproba principalele
problen're de stlategie, de organizare si lunclionare a spitalului.

) Atribu{iile Consiliului dc Adn.rinistratie sunt in conformitate cu prevederile ar1
187, alin (10) din l-egea nr. 9512006 p.ivi,d refbrrr.ra in dornenir-rl sanatalii,

(I

republicatA, cu modificdlile Ei colnpletdrile ulterioare si cu cele aprobate prin hotdrire
a Consiliului Judetean Arses.

(2) Principalele atribulii ale Consiliului de Administra(ie sunt urm6toarele:
a) avizeazd, bugetul de venituri gi cheltuieli al spitalului, precum gi situa{iile
financiare trimestriale qi anuale;
b) avizeazd organigrama, statui de funclii, regulamentul de organizare qi func[ionare
Ei regulamentul de ordine intemd ale spitalului;
c) organizeazd concurs pentru ocuparea func{iei de manager in baza Legri
nr. 9512006 privind reforma in domeniul sdnetefi, republicatd, cu modificdrile qi
cornpletdrile ulterioare qi a Regulamentului de organizare gi desftqurare a concursului
pentru ocuparea funcliei de manager, persoand fizicd,, la spitalele publice din releaua
Consiliului Judeiean Argeg aprobat prin act administrativ al Preqedintelui Consiliului
Jude{ean ArgeE;

d)

aprobd mdsurile pentru dezvoltarea activitdtii spitalului in concordan!6 cu nevoile
de servicii medicale ale popula(iei gi docurnentele strategice aprobate de Ministerul
Sanatatrll;

e)

avizeazd programul anual al achiziliilor publice intocmit in condiliile legii qi orice
achizilie directd care depiqeqte suma de 50.000 lei;

0

analizeazd modul de indeplinire a obligaliilor de cdtre membrii comitetului
director qi activitatea managerului gi dispune mdsuri pentru imbundtalirea activitetii;
g) propune revocarea din funclie a managerului qi a celorlalli membri ai comitetului
director in cazul in care constatd existen[a situa(iilor prevdzute la art. l7g alin. (l) qi
la art. 184 alin. (1) din Legea nr.95120006 privind reforma in domeniul s6n6t6tii,
republicat6, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
h) avizeazd, ocuparea funcliei de qef de sec(ie p6nd la vArsta de 70 de ani de c6tre
profesorii universitari, medicii membri titulari qi membri corespondenli ai Academiei
de $tiin{e Medicale qi ai Academiei Rom6ne, medicii primari doctori in qtiin{e
medicale;
i) poate propune realizarea unui audit extem asupra oricdrei activit6ti deslZqurate in

spital, stabilind tematica

qi obiectul auditului. Spitalul

contracteazl, serviciile
auditorului extern in conformitate cu prevederile Legii nr.9g12016 privind achiziliile
publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
i) aprobd propriul Regulament de organizare qi Funclionare, in condiliile legii;
k) exercitd gi alte atribulii care ii revin potrivit reglementirilor legale in vigoare.
(2) Secretarul consiliului de Administralie are in principal urmdtoarele atributii:
a) asigurd evidenla qi pistrarea documentelor qi a corespondenfei;

b) asigurd convocalea

men.rbrilor Consiliului de Adrninistralie (r'edaclar.ea gi
transtnitet'ea convocatorului gi a ordinii de zi), precurn gi difuzarea materialelor cu cel
ptt{in 3 zile lucritoare inair-rtea flecirei qeclinte, cu excepfia seclintelor extraordinare
pentru care termenul este de 48 ore;
c) pregiteste rnaterialele pentru gedin{ele Consiliului de Administralie;
d) redacteazr procesele verbale ale geclinlelor consiliului de Administralie qi le
transmite, in tet"men de 3 zile lucrdtoare clc. la data qedinlei, structurii de specialitate
din cadrul Consiliului Judetean Argeg;
e) redacteazd deciziile adoptate de cdtr-e Ctonsiliului de Adrninistratie.

CAP.

vI DISPOZITII FINALE

ART 8.
1) Prezentul Regulament de organizare gi Func(ionare constituie cadrul legal de
organizare Ei funclionare al consiliului de Administralie al spitalului gi se aprobi prin
decizie.

2)

Prezentul Regulament de organizare qi Funcfionare poate fi completat gi
modificat ori de cdte ori sunt necesare clarificdri sau apar modificdri in legislatia
aferent6.

3)

Dupd aprobare, prezentul Regulament de organizare gi Funclionare va fi transmis
tuturor membrilor consiliului de Administralie qi va fi publicat pe site-ul spitalului.

