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DISPOZIŢIA NR. b / 2023 

privind modificarea structurii organizatorice 
a Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

|_________judSATUMME
!* « ,. căi—

Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare,
având în vedere Referatul de specialitate nr. 1274/13.01.2023 al Serviciului resurse umane, 

salarizare,
luând în considerare adresa Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş cu nr. 354/13.01.2023, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Satu Mare cu nr. 1249/13.01.2023, prin care s-a înaintat avizul 
Ministerului Sănătăţii nr. AR263/Reg.2/9084/SMSS 2422/05.01.2023,

raportat la Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 111/2019 privind 
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş,

ţinând cont de prevederile art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

în temeiul prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,

D I S P U N E :

Art.l. Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş.

Art.4. Prezenta se comunică Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş şi Serviciul resurse umane, 
salarizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Satu Mare, la __  2023

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Crasnai Mi liaela Elena Ana

red/lehn. -  E.S.A. 4 ex
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
A SPITALULUI ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ

- Secţia medicina interna9 48 paturi
- Secţia chirurgie generală 54 paturi

din care:
- comp. urologie 15 paturi
- comp. ortopedie şi traumatologie 10 paturi

- Secţia pediatrie 25 paturi
- Secţia obstetrică-ginecologie 25 paturi

din care:
-compartiment neonatologie 5 paturi

- Compartiment ATI 10 paturi
- Compartiment cardiologie 15 paturi
- Secţia boli cronice9 32 paturi
- Compartiment îngrijiri paliative 15 paturi
- Compartiment gastroenterologie 20 paturi
- CPU - Compartiment Primire Urgenţe

TOTAL 244 paturi
- însoţitori9 4 paturi
-  Spitalizare de zi 14 paturi

-Bloc operator
- UTS
- Sterilizare
- Farmacia
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie şi imagistică medicală - CT
- Serviciul de anatomie patologica

- compartiment citologie
- compartiment histopatologie
- compartiment prosectură

- Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale
- Compartiment de evaluare şi statistică medicală
- Cabinet de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Cabinet boli infecţioase
- Cabinet planificare familială
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- Cabinet oncologie medicală
- Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:
- medicină internă
- geriatrie şi gerontologie
- cardiologie
- oftalmologie

- chirurgie generala
- ortopedie şi traumatologie/ortopedie pediatrica
- obstetrică-ginecologie
- pediatrie
- neuropsihiatrie infantilă
- neurologie
- dermatovenerologie
- urologie
- pneumologie
- psihiatrie
- recuperare, medicină fizică şi balneologie
- gastroenterologie
- endocrinologie
- alergologie si imunologie clinica
- hematologie
- Compartiment endoscopie digestivă
- Compartiment explorări funcţionale
- Compartiment imagistica medicală (ecografie)
- Laborator recuperare, medicina fizica şi balneologie (baza de tratament)

- Aparat funcţional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul integrat.

- ORL
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Intr. Cristian Popişteanu nr. 1-3 
sector 1, Bucureşti 
www.ms.ro

Tel.: +4 021 3072 627

Email: dmss@ms.ro

Nr. AR 263/Reg.2/9084/SMSS 2422/06.01.2023

Către: CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE
Domnul PATAKI CSABA, preşedinte 

De la: DIRECŢIA PERSONAL Şl STRUCTURI SANITARE
Doamna Alina Gabriela CARABULEA, director

Referitor: modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

Având în vedere:
- solicitarea Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş, prin adresele nr.2786/2022, înregistrată la 
Ministerul Sănătăţii cu nr. AR 6698/Reg.2/9084/SMSS 2422/2022,aprobată de Consiliul Judeţean 
Satu Mare
- referatul de evaluare nr.1 /2022 al DSP Satu Mare,
- prevederile art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale HG nr. 144/2010, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
vă comunicăm avizul Ministerului Sănătăţii cu privire la modificarea structurii Spitalul Orăşenesc 

Negreşti Oaş, după cum urmează:

- eliminarea menţiunii ” * închisă temporar ” pentru Laboratorul recuperare^ medicină fizică şi 
balneologie (bază de tratament)

Cu stimă,

Alina Ga ILEA

http://www.ms.ro
mailto:dmss@ms.ro

