ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrat la nr.
17428/26.08.2020;
- raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane , comunicare înregistrat sub nr.
17432/26.08.2020
- adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr.17110/24.08.2020;
- avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, Comisiei pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, protectie sociala, activitati sportive si
de agrement;
În temeiul prevederilor art. 15, lit. b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor Art. I din
OUG 80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. a, art. 136, alin. 10 și art. 139,
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni,
după cum urmează:
1. 1 post de operator calculator I în post de inginer debutant – poziţia 10 din statul de
funcţii - Farmacie.
2. 1 post de brancardier în post de operator calculator III – poziţia 36 din statul de funcţii
– Compartiment primiri urgenţe.
Art.2. – Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, prof. Gabriel Matei
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
jr. Mihaela Busuioc
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