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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea modific rilor structurii organizatorice a spitalelor

a c ror management al activit ii medicale a fost transferat Consiliului jude ean

 Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , avizul
Ministerului S ii i avizele favorabile ale comisiei pentru s tate, munc , solidaritate social i familie,
comisiei juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico-financiare;

Pe baza prevederilor art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul s ii, cu
modific rile i complet rile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. b), alin. (5) lit. a) pct. 3 i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. (1) Se aprob  urm toarele modific ri în structura organizatoric  a Spitalului jude ean de
Urgen  „Dr. Constantin Opri ” aprobat  prin Ordinul Ministrului S ii nr. 634/ 2010.

a) Transformarea Compartimentului Diabet, Nutri ie i Boli Metabolice în Sec ie cu majorarea num rului
de paturi de la 15 la 25;

b) Majorarea num rului de paturi la Sec ia Urologie de la 35 la 40;
c) Transformarea Compartimentului Oftalmologie în sec ie cu majorarea num rului de paturi de

la 20 la 25;
d) Reducerea num rului de paturi al Sec iei Neurologie de la 70 la 65;
e) Reducerea num rului de paturi de la Sec ia Recuperare Pediatric  de la 25 la 20;
f) Reducerea num rului de paturi al Compartimentului Nefrologie de la 15 la 10;
g) Reducerea num rului de paturi al Sec iei Neurochirurgie de la 30 la 25;
h) Men inerea num rului de posturi de Hemodializ  la 12 conform Ordinului Ministrului S ii nr. 1579/

2009;
i) Suplimentarea num rului de paturi destinat spitaliz rii de zi de la 25 la 35 de unit i.

          (2) Modific rile propuse se fac cu încadrarea în num rul total de paturi aprobat.
Art.2. (1) Se aprob  urm toarele modific ri în structura organizatoric  a Spitalului de Boli Infec ioase,

Dermatovenerologie i Psihiatrie Baia Mare aprobat  prin Ordinului Ministerului S ii 638/2010:
a) Transformarea Compartimentului Dermatologie în Sec ia Dermatologie cu majorarea num rului de

paturi de la 15 la 25;
b) Reducerea num rului de paturi la Sec ia de Boli Infec ioase de la 70 la 65;
c) Reducerea num rului de paturi ale Sec iei Psihiatrie de la 50 la 45;
          (2) Modific rile propuse se fac cu încadrarea în num rul total de paturi aprobat.



Art. 3. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc ia de S tate Public  a jude ului Maramure ;
- Spitalului jude ean de Urgen  „Dr. Constasntin Opri ” Baia Mare;
- Spitalului de Boli Infec ioase, Dermatovenerologie i Psihiatrie Baia Mare.
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 12 august 2010. Au fost prezenti 32  consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).
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