ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 25371/11.12.2020
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Spitalului Municipal
Fălticeni
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului, înregistrat la nr. 25370/11.12.2020;
- adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 14994/10.12.2020 şi nota de fundamentare
întocmită de Spitalul Municipal Fălticeni, înregistrată sub nr. 14988/09.12.2020;
În temeiul prevederilor art. 15, lit. a, b şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 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 art.171, alin. 1 şi 172, alin. 2 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 şi
art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă organigrama Spitalului Municipal Fălticeni, conform anexei nr. 1.
Art.2: Se aprobă statele de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform anexei nr. 2.
Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2021.
Art.5: Orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.6: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului
Municipal Fălticeni
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman
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Nr. 25370/11.12.2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale
Spitalului Municipal Fălticeni

Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat aprobarea organigramei şi a statului de funcţii,
având în vedere modificările intervenite în perioada 01.12.2019 – 31.12.2020, aprobate prin
hotărâri

ale

autorităţii

deliberative,

evidenţiate

în

nota

de

fundamentare

nr.

14988/09.12.2020.
Toate aceste modificări sunt cuprinse în organigrama şi statul de funcţii care constituie
anexe la proiectul de hotărâre. Acestea nu modifică numărul de paturi existent.
Având în vedere prevederile art. 15, lit. a, b

şi c din H.G. nr. 56/2009 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre analiză şi
aprobare consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor
de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni.
INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

