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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 129
din 21 decembrie 2010

 

privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi a numărului  de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie
2010,                                                          

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 23277/2010;
- Raportul Compartimentului resurse umane şi managementul calităţii, înregistrat la nr. 23278/2010;
- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli, înregistrat la nr. 23279/2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 64/ 2010 privind aprobarea transferului către Consiliul local al

municipiului Câmpulung Moldovenesc a managementului asistenţei medicale a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc;
- Prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului 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;

- Prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1224/ 2010 pentru aprobarea normativelor de personal pentru asistenţă medicală
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal;

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 şi alin (9), art. 45 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 
H O T Ă R Ă Ş T E :

 
Art.1.-Se aprobă Organigrama Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr.1.
 
Art.2.-Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, conform anexelor nr. 2 şi 3.
 
Art.3.-Se aprobă numărul de personal al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cuprinzând un număr de 93,5 posturi.
 
Art.4. - Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art.5.-Managerul Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc împreună cu serviciile de specialitate ale Spitalului de Psihiatrie

Câmpulung Moldovenesc, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Niga Gheorghe
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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