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DISPOZIȚIE
privind aprobarea structurii organizatorice 

a Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina

Având în vedere adresa nr. 8.624/12 octombrie 2020 a Spitalului de Psihiatrie 
Voila Câmpina, înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.23.311/ 
12 octombrie 2020;

Văzând adresa nr.34.707/23 septembrie 2020 a Direcției de Sănătate Publică 
Prahova comunicată Primăriei Municipiului Câmpina de către Spitalul de Psihiatrie 
Voila, prin adresa nr.8.624/12 octombrie 2020;

în conformitate cu prevederile art. 172, alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196, alin.(l), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpina emite prezenta dispoziție.

Art.l. - Aprob structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Voila 
Câmpina, începând cu data de 12 octombrie 2020, conform ANEXEI care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. - începând cu data emiterii prezentei dispoziții își încetează 
aplicabilitatea Dispoziția Primarului nr.532/28 iunie 2018.

Art.3. - Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de Spitalul de 
Psihiatrie Voila Câmpina.

Art.4. - Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija Serviciului administrație 
publică locală, agricol, relații cu publicul, arhivă: Instituției Prefectului Județului 
Prahova, Spitalului de Psihiatrie Voila Câmpina, Direcției juridice, Direcției 
economice, Compartimentului resurse umane.
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Secția psihiatrie 1-70 paturi, din care:
> acuți - 50 paturi
> cronici - 20 paturi 

Secția psihiatrie II - 70 paturi, din care:
> acuți - 50 paturi
> cronici - 20 paturi 

Secția psihiatrie III - 75 paturi, din care :
> acuți - 55 paturi
> cronici - 20 paturi 

Secția psihiatrie IV - 70 paturi, din care :
> acuți - 50 paturi
> cronici - 20 paturi 

Secția psihiatrie V - 70 paturi, din care :
> acuți - 50 paturi
> cronici - 20 paturi 

Secția psihiatrie VI - 45 paturi, din care :
> acuți - 30 paturi
> cronici - 15 paturi 

Secția psihiatrie VII - cronici - 30 paturi 
Compartiment psihiatrie pediatrică - 20 paturi, din care:

> acuți - 10 paturi
> cronici - 10 paturi

Secția sanatorială psihiatrie pediatrică - 40 paturi 
Compartiment de medicină internă — 20 paturi

TOTAL - 510 paturi 
Camera de gardă 
Farmacie
Laborator analize medicale 
Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale 
Compartiment evaluare și statistică medicală
Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (bază de tratament) 
Compartiment terapie ocupațională (terapie ocupațională și ergoterapie) 
Aparat funcțional
Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile:

- psihiatrie adulți;
- psihiatrie pediatrică;
- medicină internă;
- recuperare medicină fizică și balneologie
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Laboratoarele deservesc paturile și ambulatoriul integrat al spitalului.


