
 ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTARÂREA NR. 70 
din 25 iulie 2013 

 
privind aprobarea  organigramei, statului de functii si a numarului de personal  

la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în sedinta ordinara 
din 25 iulie 2013;                                                                

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrata la nr. 12598/ 2013; 
- Raportul Compartimentului resurse umane si managementul calitatii, înregistrat la 

nr. 12599/2013; 
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Adresa Spitalului de Psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc, înregistrata la nr. 10996 

din 11.06.2013; 
- Hotarârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 64/2010 

privind aprobarea transferului catre Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a 
managementului asistentei medicale a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc; 

- Prevederile art.10 din Ordinului ministrului sanatatii nr. 1229/ 2011 privind 
aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de 
evaluare a performantelor profesionale individuale ;  

- Prevederile art.26 alin.(6) din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1.-Se aproba Organigrama Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, 

conform anexei nr.1.  
Art.2.-Se aproba Statul de functii al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, 

conform anexelor nr. 2 si 3. 
Art.3.-Se aproba numarul de personal al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung 

Moldovenesc, cuprinzând un numar de 94,5 posturi. 
  Art.4.-Anexele 1 - 3  fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
  Art.5.-Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga  Hotarârea Consiliului 

Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 129/2010 privind aprobarea organigramei, 
statului de functii si a numarului de personal la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. 

  Art.6.-Managerul Spitalului de Psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc, Compartimentul 
resurse umane si managementul calitatii si Serviciul venituri cheltuieli si patrimoniu din aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotarâri. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Giosan Mircea 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrila 
 


