
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA       

                                                                                                      PROIECT 
                                                      HOTĂRÂREA NR.____ 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.07.2019; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.119266/2019, raportul nr.122042/2019 
întocmit de Serviciul Resurse Umane şi raportul de avizare nr.123482/2019 al Direcţiei 
Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii de Guvern 
nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcţionare a creşelor şi a 
altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, Ordinului Ministerului Sănătăţii 
nr.1294/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din 
unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea 
asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi Legii nr. 
53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 
şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ;   
                      HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului 

Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, 
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.303/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
             INIŢIATOR,                            AVIZAT, 

                      PRIMAR,                SECRETAR, 



  

         Mihail GENOIU 
 

                Nicoleta MIULESCU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMAR 
NR.119266/08.07.2019  

 
 
 
 
 
 
 

Referat de aprobare a  modificării HCL nr. 303/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi 

Creşe din municipiul Craiova 
 

  
 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” din Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes local şi aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 
primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de 
interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi 
statul de funcţii al acestora.. 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, instituţie publică de interes local cu 
personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/26.07.2018. 

Prin adresa nr. 199/2019, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din Municipiul Craiova a solicitat completarea şi modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul 
Craiova 

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova 
funcţionează conform prevederilor Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Având în vedere cele prezentate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea 
modificării şi completării unor articole din HCL nr. 303/2018 privind Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
Municipiul Craiova.  

 
 
      PRIMAR,         ADMINISTRATOR PUBLIC, 

      MIHAIL GENOIU                  MANDA MARIAN-SORIN 
 

 
 

         SERVICIUL RESURSE UMANE, 
                         GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 122042/2019                                                                                               PRIMAR, 

MIHAIL GENOIU 
 

 
 
                                                                                                                              AVIZAT, 
                                                                                                            ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                                                                                               MARIAN-SORIN MANDA 
 
 

RAPORT 

 
privind aprobarea modificarii si completarii Regulametului de Organizare şi 

Functionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova aprobat prin H.C.L. nr 303/26.07.2018 

 
 

   Prin adresa numărul 4531/01.07.2019 înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova 
sub numărul 199/01.07.2019, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova a depus spre aprobare modificarea si completarea unor articole din 
Regulametul de Organizare şi Functionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din municipiul Craiova aprobat prin H.C.L. nr 303/26.07.2018 

Actualul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, instituţie publică de interes local cu 
personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/26.07.2018 

Conform Notei de fundamentare întocmită şi depusă de această instituţie, nr. 3675/05.06.2019, 
propunerile pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova sunt următoarele:   

• modificarea anexei nr. 1, poziţia nr. 31, la regulamentul de organizare si funcționare, având 
în vedere desfiinţarea cabinetului medical de la Şcoala Generală nr. 1 Obedeanu, elevii 
acestei unităţi şcolare fiind cuprinşi în planul de şcolarizare al Şcolii Gimnaziale nr. 12  
Decebal şi înfiinţarea cabinetului medical la Grădiniţa nr. 4, structură din Grădiniţa cu 
program prelungit Sf. Ana. 
- La Anexa nr . 1 I Cabinete medicale şcolare şi studenţeşti de medicina generala din 

Municipiul Craiova poziţia  nr.31 se modifică şi va avea următorul conţinut” Grădiniţa 
nr. 4, structură a Grădiniţei Sf. Ana” 
 

• au fost completate atribuţiile directorului general cu punctele 47 şi 48, respectiv,desemnează 
persoana cu atribuţii în domeniul asigurării accesului liber la informaţiile de interes public, 
conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 123/2002 
pentru aprobarea Normelor metodologiceşidesemnează persoana responsabilă cu protecţia 
datelor cu caracter personal la nivelul unităţii, conform Regulamentului ( UE ) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului; 

Astfel la art.18 Atribuţiile directorului general se vor introduce două noi puncte, punctul 47 
şi 48 cu următorul cuprins : 
Pct 47 „desemnează persoana cu atribuţii în domeniul asigurării accesului liber la informaţiile 
de interes public, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 
123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice”; 

      Pct 48 „desemnează persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul 
unităţii, conform Regulamentului ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului. 



• Art. 27 se modifică şi va avea următorul cuprins „Salarizarea personalului din cabinetele 
medicale şi de medicină dentară se face conform prevederilor anexei nr. II la Legea nr. 
153/2017, privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare”. 

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. “a” şi alin. 3 lit. “c” din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local exercită atribuţii privind unitatea 
administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome 
de interes local şi aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul 
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, 
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, 
reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora.. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Legii nr. 
263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si 
funcţionare a creşelor si a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 1294/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei 
privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi 
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea 
unui stil de viaţă sănătos, modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova conform anexei la rezentul raport:  

 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, 
GEORGETA-VIORICA 

GLIGORIJEVIĆ 
 
 

Întocmit, 
Cons. Mateescu Nuţi Alina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 

                                                                                                   ANEXĂ la raportul nr ........ 
 
 
 

 
Modificări ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, aprobat prin HCL 
nr.303/26.07.2018 

 
 
1) Art. 18 se completează cu două noi puncte cu următorul cuprins: 

47   desemnează persoana cu atribuţii în domeniul asigurării accesului liber la informaţiile de 

interes public, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 
123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice; 

    48 desemnează persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul 

unităţii, conform Regulamentului ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului. 

2) Art. 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 27  Salarizarea personalului din cabinetele medicale şi de medicină dentară se face conform 
prevederilor anexei nr. II la Legea nr. 153/2017, privind  salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

3)  Anexa nr.1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova – I Cabinete medicale şcolare şi studenţeşti 

de medicina generala din Municipiul Craiova se modifică la poziţia nr.31 şi va avea următorul conţinut: 
31. Grădiniţa nr. 4, structură a Grădiniţei Sf. Ana 

 
 





 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  CRAIOVA                                                                            
SERVICIUL  PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE 
MEDICALE SI CRESE  DIN MUNICIPIUL CRAIOVA    
Cod fiscal : 23434670 
Str. Unirii, Nr. 45,Craiova, cod postal 200409                                                                    
Tel, Fax : 0251/533063 

  
 

                    Aprobat, 
Nr............din.............          
                                                              ADMINISTRATOR PUBLIC 

SORIN MANDA 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe 

din Municipiul Craiova 

 

 Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
Municipiul Craiova este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, înfiinţată în baza HCL nr. 596/20.12.2007 ca 
Serviciu Public Creşe Craiova. 

        Prin Hotărârea nr. 326/30.07.2009 a Consiliului Local al Municipiului Craiova   
s-a aprobat preluarea de către Serviciul Public Creșe Craiova a cabinetelor medicale și 
de medicină dentară din unitățile de învățământ școlare și universitare din Craiova, cu 
păstrarea drepturilor și obligațiilor deținute la această dată de către Serviciul Public Creșe 
Craiova. 

        În urma Hotărârii nr. 59/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Craiova,  
Serviciul Public Creșe, Cabinete Medicale și de Medicină Dentară din Unitățile de 
Învățământ din Municipiul Craiova se reorganizează în Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, serviciu cu personalitate 
juridică  în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, iar prin Hotărârea nr. 
8/17.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost preluată activitatea din 
cadrul proiectelor ,,Centru de zi-Sprijin pentru vârstnicii abandonați de familie” și ,,Îngrijiri 
la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”. 

 



 În ceea ce privește regulamentul de organizare si funcționare al instituției, 
propunem spre aprobare completarea si modificarea acestuia, astfel: 

   
 - modificarea anexei nr. 1, poziţia nr. 31, la regulamentul de organizare şi 
funcționare, având în vedere desfiinţarea cabinetului medical de la Şcoala Generală  nr. 
1 Obedeanu, elevii acestei unităţi şcolare fiind cuprinşi în planul de şcolarizare al Şcolii 
Gimnaziale nr. 12  Decebal şi înfiinţarea cabinetului medical la Grădiniţa nr. 4, structură 
din Grădiniţa cu program prelungit Sf. Ana; 

    - au fost completate atribuţiile directorului general cu punctele 47 şi 48, respectiv, 
desemnează persoana cu atribuţii în domeniul asigurării accesului liber la informaţiile 
de interes public, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice şi desemnează persoana 
responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul unităţii, conform 
Regulamentului ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului; 
 - a fost actualizat art. 27, privind salarizarea personalului din cabinetele medicale 
şcolare. 
 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, solicităm aprobarea regulamentului de 
organizare si funcționare pentru Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale 
și Creșe din Municipiul Craiova. 
 

 

 

  

DIRECTOR GENERAL,                                                   DIRECTOR ADJUNCT, 

Ec. Anca Georgiana Ilie                                              Ec. Popescu Desdemona  
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