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                                                                                                                         Proiect 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea Anestezie şi 

Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni  
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 
4167/18.02.2021;    

- Adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 1786/15.02.2021;        
În temeiul prevederilor art. 22, alin. 1, 2 şi 4, art. 23, lit. e şi art. 51 din Ordinul 

nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea 
şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale art. 16, lit. b din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 
10 şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
              Art.1: Se aprobă înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea Anestezie şi 
Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni. 
              Art.2: Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare după obţinerea avizului 
Ministerului Sănătăţii. 
             Art.3: Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
                                
 
                                   INIŢIATOR 
                                     PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 

                                                                                AVIZAT 
                                                                              SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                              jr.  Mihaela Busuioc 
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REFERAT DE APROBARE  

al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în 
specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Municipal 

Fălticeni  
 
 

 
 Prin adresa nr. 1786/15.02.2021 Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat 
înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă, în 
condiţiile prevăzute de art. 22, alin. 1 şi 4, art. 23, lit. e şi art. 51 din Ordinul nr. 
870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi 
efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Înfiinţarea acestei linii de gardă este justificată de numărul mare de specialităţi 
medicale existente în cadrul spitalului, pentru care este absolut necesară asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale prin serviciul de gardă, având în vedere că în 
prezent, urgenţele medicale şi pacienţii critici sunt dirijaţi către alte unităţi sanitare 
care beneficiază de linie de gardă A.T.I. 
 În cadrul Secţiei Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Municipal Fălticeni 
îşi desfăşoară activitatea patru medici de specialitate. 
 Potrivit prevederilor art. 22, alin. 4 din Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în 
unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, “Liniile 
de gardă pentru unităţile sanitare cu paturi din subordinea ministerelor ori a 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi sanitare cu 
personalitate juridică şi se aprobă de ministerul ori de instituţia cu reţea sanitară 
proprie în subordinea cărora se află”. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în 
specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Municipal 
Fălticeni.  
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 

 

 

 

 

 


