
 

 

ROMANIA,  JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL  LOCAL  AZUGA 

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE  

AZUGA 
AZUGA 105100, str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova 

Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; 

CIF – 2845125 ; Nr. reg. ANSPDCP – 29729 
COD IBAN:  RO32TREZ52921F335000XXXX, Trezoreria Busteni   

e-mail:spitalazuga@yahoo.com,website:www.ortopedieazuga.ro 

  
SPITAL  ACREDITAT C.O.N.A.S. 

   

 

 

 

BULETIN INFORMATIV 

2016 

cuprinzand informatii de interes public 

conform Legii nr.544/2001 

 

 

 

 

Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare, art.5 alin.1, informaţiilt de interes public 
communicate din oficiu sunt următoarele: 

A. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei 
 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie 
Azuga 

 

B. Structura organizatorică, atribuţiile depertamentelor, programul de funcţionare, 
programul de audienţe 

 
1. Structura organizatorică şi organigrama sunt prezentate pe site-ul spitalului 

2. Atribuţiile fiecărui sectir de activitate al spitalului se regăseşte in Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare 

3. Programul de funcţionare al birourilor este: 
☞ luni-vineri: 8,00-16,00 

 

4. Programul audienţe al managerului spitalului: 
☞ luni şi vineri :12,00-13,00 

☞ programarea se face prin secretariat la tel.0244322051 

http://www.ortopedieazuga.ro/


C. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale 
responsabilului cu difuzarea informaţiilor publice 

 
Conducerea Spitalului de Ortopedie şi Traumatologie Azuga este asigurată de: 

 

COMITETUL DIRECTOR: 

 

 

  Cons.Jur.Pandele Victor-Dinu- manager 

  Dr.Tocaru Iurie- director medical 

  Ec.Turcu Maria-Magdalena- director financiar-contabil 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

Presedinte: 

1.Jr. Ivascu Claudiu  - consilier local - reprezentant Consiliul local oras Azuga  

Membrii: 

2.Matescu Alexandru  - consilier local - reprezentant Consiliul local oras Azuga 

3.Dr.Gurita Adrian  - medic primar - reprezentant DSP Prahova 

4.Iosifescu Daniela Arabela - chimist - reprezentant DSP Prahova 

5.Badoiu Ana-Maria  - consilier primar - reprezentant Primaria oras Azuga 

6.Stanescu Stefania  - asistent med.licentiat- reprezentant OAMGMAMR- statut 

de invitat 

7.Dr.Nicolae Daniel  -medic- reprezentant Colegiul Medicilor Prahova-statut  

     de invitat 

 

Purtătorul de cuvânt al spitalului: dr. Vîlceanu Marilena- medic primar 

 

Accesul la informaţiile publice este asigurat, conform prevederilor Legii nr.544/2001 şi a 
Normelor de aplicare, de secretariat pe baza cererilor depuse la registratura spitalului. 

 

D. Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv:denumirea, sediul, 

numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet 
 

SPITALUL DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AZUGA 

ADRESA : Str.Victoriei, nr.2, Azuga, 105100 

TELEFON: 0244/322051 

FAX: 0244/321910 

E-MAIL: spitalazuga@yahoo.com 

WEBSITE: http//www.ortopedieazuga.ro 

COD FISCAL: 2845125 

 

 

E. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 
Conform Legii nr.95/2006, spitalul este finanţat din venituri proprii ( prin încheierea 

de contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate), de la bugetul de stat, de la bugetul 

mailto:spitalazuga@yahoo.com


propriu al Consiliului Local şi din venituri suplimentare ( donaţii, sonsorizări, servicii cu 
plată , coplată etc.) 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul Local Azuga şi se poate 
consulta la sediul spitalului. 

La finalul fiecărui an se întocmeşte un Raport explicativ în care se sintetizează 
execuţia bugetară a acelui an şi care se poate consulta la sediul spitalului. 

 

F. Programele şi strategiile proprii 
Programele şi strategiile proprii se pot consulta la sediul spitalului. 
 

G. Lista cuprinzănd documentele de interes public 
 

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea spitalului 

2. Bugetul de venituri şi cheltuieli; bilanţul contabil 
3. Structura organizatorică, atribuţiile sectoarelor de activitate, programul de 

funcţionare, programul de audienţe 

4. Numele persoanelor din conducerea instituţiei 
5. Achiziţiile publice, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.34/2006 

6. Date statistice care nu contravin prevederilor Legii nr.46/2003 privind drepturile 

pacientului; 

7. Declaraţii de interese, declaraţii de vare a membrilor conducerii spitalului 

 

H. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii 
 

Categoriile de documente produse şi/sau gestionate de către Spitalul de Ortopedie şi 
Traumatologie Azuga sunt cele prevăzute de legislaţia aplicabilă unităţilor sanitare ( 
decizii, referate, contracte, situaţii contabile, liste de inventar, situaţii statistice, etc.) 
 

I. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situţia în care persoana se 
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 
solicitate 
Conform art.21,22 din Legea nr.544/2001 

Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei      

autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi   

constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.           

  (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la    

conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30   

de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.                     

  (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata,    

raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea     

reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate         

initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui      

vinovat.                                                                         

   Art. 22. - (1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in            

drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la      

sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala    



domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii           

ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la      

data expirarii termenului prevazut la art. 7.                                    

  (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze      

informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau    

patrimoniale.                                                                    

  (3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.                             

  (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.                     

  (5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de  

urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru.  

 

 

 

 

MANAGER, 

CONS.JUR.PANDELE VICTOR 


