
  

 

CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare  

al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.68.944/16 iulie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Spitalului de Psihiatrie 
Voila Câmpina; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.68.977/19 iulie 2019  promovat de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
  -  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă și probleme sociale, ş.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.68.978/19 iulie 
2019  ; 

Văzând adresa nr.5.366/1 iulie 2019 a Spitalului de Psihiatrie Voila înregistrată 
la Consiliul local al Municipiului Câmpina sub nr.68.941/4 iulie 2019;  
 În conformitate cu prevederile: 

- art.181, alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, modificată și completată; 

- art.1, punctul 4 din Ordinul nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 
comitetului director din cadrul spitalului public; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”a” și lit.”d”, alin.(3), lit.”c” și alin.(7), lit.”c” din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. – Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Spitalului de 
Psihiatrie Voila Câmpina, conform ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr.36/30 martie 
2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Spitalului de 
Psihiatrie Voila Câmpina. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 



  

 

- Direcției economice; 
- Direcției juridice; 
- Compartimentului resurse umane; 
- Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina. 

 
 
 
 

 

 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează, 
        Consilier,                  Secretar, 
                                                                                               jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 25 iulie 2019  

Nr. _____      
 
 
 
 
                                               Cod FP-06-01, ver.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  

 

        ROMÂNIA 
 JUDEŢUL PRAHOVA 
 MUNICIPIUL CÂMPINA 
        P R I M A R 
Nr.68.944/16 iulie 2019 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina 
 

 
 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Voila 
Câmpina. 
 Prin adresa nr.5.366/1 iulie 2019, înregistrată la Consiliul local al Municipiului 
Câmpina sub nr.68.941/4 iulie 2019, Spitalul de Psihiatrie Voila solicită aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcționare al acestei instituții adaptat la 
modificările legislative în domeniul sănătății, în mod special a celor referitoare la 
reacreditarea spitalelor în ciclul II de către Autoritatea Națională de Management al 
Calității în Sănătate. 
 Prin prezentul Regulament au fost stabilite atribuțiile farmacistului clinician șef 
și ale echipei terapeutice, iar Comisiile și Consiliile au fost reorganizate și li s-au 
stabilit noi atribuții conform indicatorilor transmiși de către ANMCS. 
 Documentul supus aprobării a fost elaborat de către Comitetul director al 
Spitalului în conformitate cu prevedrile art.1, punctul 4 din Ordinul nr.921/2006. 
 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare reprezintă actul în baza 
căruia vor funcționa compartimentele spitalului și își vor desfășura activitatea 
salariații acestuia. 
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.181, alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, modificată și completată; 

- prevederile art.1, punctul 4 din Ordinul nr.921/2006 pentru stabilirea 
atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public; 
 - prevederile art.129, alin.(2), lit.”a” și lit.”d”, alin.(3), lit.”c” și alin.(7), lit.”c” 
și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ. 
   

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurenţiu 

 
edit.B.L. 

                 Cod FP-06-02, ver.1 



  

 

 
 

S E C R E T A R 
Nr.68.978/19 iulie 2019   

 
 
 
 

A V I Z 
 

Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 
art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.68.944/16 iulie 2019 , formulat de ing.Tiseanu Horia 
– Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.68.977/19 iulie 2019, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al 
Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, motivat de prevederile: 

- art.181, alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, modificată și completată; 

- art.1, punctul 4 din Ordinul nr.921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor 
comitetului director din cadrul spitalului public; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”a” și lit.”d”, alin.(3), lit.”c” și alin.(7), lit.”c” și art.196, 
alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ. 
 
 

SECRETAR, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 

 
edit.B.L.                                                                                                       
                               
                  Cod FP-06-04, ver.1   


	ROMÂNIA
	REFERAT DE APROBARE
	A V I Z
	jr.Elena Moldoveanu


