
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
S.T.: 236/26.04.2018 

                  PROIECT 
AVIZEAZĂ 

pentru legalitate 
Secretarul Sectorului 6, 

Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate 

Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” 
 

Văzând Raportul de specialitate al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și 
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
Ținând seama de: 

-  H.C.L. Sector 6 nr. 28/30.01.2018 pentru modificarea H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind 
aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului 
de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistența socială și a structurii orientative de personal; 
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-
cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 70/2002  privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu 
modificarile și completările ulterioare; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de Sănătate Multifuncțional 
”Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
- H.C.G.M.B. nr. 84/28.04/2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să înființeze Centrul de Sănătate 
Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea       
nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Sănătate 
Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” vor 
duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

pentru legalitate 

Secretarul Sectorului 6, 
 

Demirel Spiridon 
 
Nr.: 
Data:                                                



 

 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 

 
Prin Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al 

Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” se susţine aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Sănătate 

Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, unitate sanitară cu personalitate juridică aflată 

în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

6. 

Pentru asigurarea asistenței medicale de specialitate, preventivă, curativă și 

de recuperare a pacienților în regim ambulatoriu de specialitate, precum și pentru 

organizarea activității personalului încadrat în muncă, supun spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 
 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 

 
 



 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 
 

CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL „SFÂNTUL NECTARIE” este 

o unitate sanitară cu personalitate juridică, aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6, ce îsi desfășoară activitatea în conformitate cu Hotărârea 

Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privindaprobarea Proiectului de funcționare, 

Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional 

”Sfântul Nectarie”, cu toate modificările și completările ulterioare. 

 

 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii orientative de 

personal, coroborate cu prevederile H.C.L. nr. 28/30.01.2018 pentru modificarea H.C.L. Sector 6 

nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de 

funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate 

sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6, dar şi din necesitatea corelării prevederilor Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”cu actele 

normative emise în ultimul an, propun spre aprobarea Consiliului Local Sector 6, prezentul 

proiect de hotărâre. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

POPA GRIGORE LUCIAN 

 

 
 
 
 
 

 
Vizat, 
ȘEF SERVICIU JURIDIC-RESURSE UMANE  
STOENESCU-MIHOC ALICE 
 

         Întocmit, 
         CONSILIER JURIDIC,        
         PĂDURARU IOANA-MIRELA 

 


