
ROMANIA 
JUDEJUL CONSTANTA 

ORA$UL HAR$OVA 
CONSILIUL LOCAL HAR�OVA 

905400, Hariova, str. Piata 1 Decembrie 1918, nr.1, Tel/Fax: 0241/ 870301 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al 

Spitalului Ora,enesc Har,ova la 23.01.2020 

Consiliul Local al ora�ului Har�ova, judetul Constanta, intrunit in �edinta la 
data de 23.01.2020, 

Luand in discutie expunerea de motive �i proiectul de hotarare initiat de di. 
primar Viorel Ionescu, proiectul Planului strategic de dezvoltare a Spitalului 
Ora�enesc Har�ova, raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local, precum �i avizul de legalitate emis de secretar, 

Tinand cont de adresa nr. 357 din data de 23.01.2020 a Spitalului 
Ora�enesc Har�ova, prin care se solicita promovarea proiectului de hotarare 
privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Ora�enesc 
Harsova la 23.01.2020 

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atributii �i competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice 
catre autoritatile administratiei publice locale, Legii nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile �i completarile ulterioare, Legii nr. 
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile �i completarile ulterioare, 
precum �i ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
actualizata, republicata si Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019. 

in temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Adm in istrativ 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se aproba Planul strategic de dezvoltare al Spitalului Ora�enesc 
Har�ova la 23.01.2020, conform anexei ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. Hotararea va fi comunicata compartimentelor �i institutiilor interesate 
�i va fi adusa la cuno�tinta publica prin afi�are. 

INITIATOR, 7-
PRIMARUL ORA�ULUI jtAR, OVA,

VIOREL ION SC 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotarare 

privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare al 

Spitalului Ora,enesc Har,ova la 23.01.2020 

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atributii �i competente exercitate de Ministerul Sanatatii 

Publice catre autoritatile administratiei publice locale §i a preluarii efective 

a Spitalului Ora§enesc Har§ova de catre U.A.T. ora§ Har§ova, se impune 

aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului Ora�enesc 

Harsova la 23.01.2020. 

Fata de cele de mai sus formulez prezentul proiect de hotarare �i-1 

supun dezbaterii �i aprobarii plenului Consiliului Local. 

INITIATOR, 

PRIMARUL ORAl?ULU fiA,l?OVA,
VIOREL IONESC 
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CATRE 

ANMCS 

unitate aflata in 

PROCES DE ACREDITARE 

357/23.01.2020 

PRIMARUL ORASULUI HARSOVA 
' ' 

Prin prezenta va solicitam aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului 

Ora$enesc Har$ova la 23.01.2020, avand 1n vedere ca 1ncepand cu data de 01.07.2010, 

Spitalul Ora$enesc Har$ova a fast transferat catre dumneavoastra 1n baza Protocolului 

de predare-preluare 1ncheiat 1ntre Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta $i 

Primaria ora$ului Har�ova/Consiliul Local Har$ova. 

In sustinerea acestei actiuni ata$am proiectul Planului strategic de dezvoltare al 

Spitalului Ora$enesc Har$ova la 23.01.2020, 1n cadrul caruia regasiti forma finala a 

structurii. 

intocmit, 

cons. jr. An rei Dogaru 



SPITALUL ORASENESC HARSOVA 
JUDETUL CONSTANTA 

STR. V ADULUI NR 76 
TEL. 0241/870208; FAX 0241/870208 

e-mail: spital_harsova@yahoo.ro

HOTARAREA NR. 26 DIN 13.12.2018 

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara in data 
' ' I 

de 13.12.2018, in temeiul art. 187 alin. (10) din Legea 95/2006 
republicata, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile 
�i completarile ulterioare 

HOTARASTE: 

Art. 1. Se avizeaza favorabil Planul Strategic al Spitalului 
Ora�enesc Har�ova 2019-2024, prevazut in anexa 1 ce face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor, 
structurilor de specialitate �i de conducere, precum �i institutiilor 
interesate prin grija secretariatului Consiliului de Administratie. 

Hotararea a fost adoptata in unanimitate, cu 3 voturi din tot 
atatia membri prezenti. 

Presedinte de sedinta al Consiliului de Administratie 
J ' J I 

secretar, 

cons. jr. Andrei Dogaru 
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PLANUL STRATEGIC 

DE DEZVOLTARE 

AL 

SPITALULUI ORASENESC HARSOVA 

Aprobat. 

Consiliul Local al 

, , 

2019 - 2024 
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Comitetul Director are responsabilitatea de a monitoriza progresul inregistrat in 
procesul de indeplinire a obiectivelor, activitiJilor fi sub-activiti/ilor cuprinse in prezentul 
plan strategic. Aceasta se va realiza prin evaluiri de etapi, cu scopul de a sesiza o 
eventuali necesitate a intensificirii eforturilor de indeplinire a activiti/ilor propuse. 

Acest plan de implementare a obiectivelor strategice reprezinta un document de 
lucru care va fi actualizat ori de cate ori va fi necesar. 

Strategia echipei manageriale reflecta dezvoltarea organizaJionala la un nivel 
superior in cadrul spitalului �i intentia de a crea o baza pentru a sustine gandirea strategica 
�i a dezvolta capacitatile manageriale, delimiteaza clar prioritatile spitalului pentru 
urmatorii ani, in concordanJa cu serviciile regionale �i specificul national. recunoa�te 
importanJa spitalului pentru asigurarea serviciilor de sanatate, ia in calcul modificarile 
mediului la nivel Local-regional, recunoa�te rolul cheie al personalului in obJinerea 
succeselor viitoare, identifica �i rezolva in masura posibilitatilor problemele de resurse 
umane cu care se confrunta spitalul. 

ELABORAT 
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