ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 54
privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal
numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință extraordinară în data de 17 iunie 2020, având în
vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 61 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr. 13418/11.06.2020 a
primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate întocmit sub nr. 13471/11.06.2020 de Serviciu Resurse Umane SSM fundamentat
conform art. 240 din Codul administrativ, în raport de atribuțiile specifice ;
- H.C.L. Medgidia nr. 62/2010 privind transferul către Consiliul Local Medgidia a managementului
asistenței medicale acordată în Spitalul Municipal Medgidia; HCL nr. 38/18.04.2019 privind aprobarea
modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia;
- raportul de specialitate nr.7829/03.06.2020 al Spitalului Municipal Medgidia privind aprobarea
modificării organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia ; Adresa de inaintare a Spitalului
municipal Medgidia nr. 8014/10.06.2020 inregistrată la PMM sub numărul 13416/10.06.2020 ;
- Hotărărea Consiliului de Administrație a Spitalului Municipal Medgidia nr.12/04.06.2020;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare; prevederile titlului VII din Legea nr. 95/2006 (r) privind reforma în domeniul sănătății , cu
modificările şi completările ulterioare; Ordin M.S. nr. 1340/2010
- art. 187 alin.(10) lit. a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (r1) cu modificările
și completările ulterioare; art. 25 și următoarele din Legea 153/2017 ;
prevederile Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
cu modificările și completările ulterioare; Aviz Comisia C
- raportul de specialitate emis sub nr. 134961./11.06.2020 întocmit de compartimentul RPP privind
îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;
În conformitate cu prevederile art. 391, art. 392 alin.(1) , art. 393 Cap.II,art. 407, sectiunea1, art. 409 alin.(1)
și alin.(3) lit.b), Secțiunea a 2-a,Cap.IV,art. 424, Secțiunea Cap.V Titlul II,partea aVI-a, art. 518, art. 610, partea a
IX-a din OUG nr. 57 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 129 alin. (2) lit.a coroborat cu alin. (3) lit c alin.(14) , art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1)
lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art.1.- (1) Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia cu
încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli conform Anexelor ce fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Pentru numărul total de posturi de 483, 466 de posturi vor fi finanțate din Bugetul de venituri și
cheltuiel, conform contractului cadru încheiat cu Casa de Asigurări de sănătate a județului Constanța iar 17
posturi vor fi finanțate de la Bugetul de stat – conform Contractului încheiat cu Direcția de Sănătate Publică a
Județului Constanța, fără a fi afectat bugetul Local al Municipiului Medgidia.
(3) Răspunderea privind aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se va realiza de
Managerul Spitalului municipal Medgidia conform competențelor legale ce ii revin .
Art. 2 Prezenta hotărâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Spital , SRU-SSM
și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi ,,pentru ” din numărul numărul de 15 consilieri prezenți la ședință ( lipsesc dnii
consilieri : Trifan A.R., Pricop C.,Rotaru I.A., Zisu C.) și un număr de 19 consilieri în funcție Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar
Hot.,1 primar, 1 ex S:M:, 1 ex BRU-SSM Afisat –CI Red 5 ex.
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