
 

 
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                       JUDETUL BRAILA 

                 CONSILIUL JUDETEAN 
  

                                                    HOTARAREA NR.62 
                                      din 28 aprilie 2021 

 
privind:   aprobarea organigramei si a statului de functii  ale Spitalului  
                de Pneumoftiziologie Braila 
                                 
 Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 28 aprilie 2021;        
 Avand in vedere Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila, 
raportul de specialitate al Biroului Resurse umane, salarizare la proiectul de hotarare privind 
aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, precum 
si raportul Directiei Administratie publica, contencios; 
 Pe baza avizului Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale; 
          Vazand Hotararea Consiliului de Administratie nr.5/09.04.2021 privind avizarea modificarii 
statului de functii si a organigramei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braila, precum si adresa 
Spitalului de Pneumoftiziologie Braila nr.1186/09.04.2021; 
          Avand in vedere prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;  
          In temeiul prevederilor art.173 alin.1 lit. “a”  si alin.2 lit.”c” coroborat cu prevederile art.182 
alin.1 si art.196 alin.1 lit.”a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
                     
 

H O T A R A S T E : 
 

          Art.1. –Se aproba organigrama Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, conform anexei nr. 
1, care face parte integranta din prezenta hotarare.   
         Art.2. –Se aproba statul de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, conform anexei 
nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.   
         Art.3. –Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.  
        Art.4.  -Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul 
de Pneumoftiziologie Braila.  
         Art.5. –Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie 
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati. 
 
   

Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de voturi. 
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