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HOTĂRÂREA NR.299 

privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii 

al Spitalului Municipal Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.310/16.11.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia, cu amendamentele adoptate conform procesului verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.63950 din data de 16.11.2020; 

• Rapoartele de specialitate al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de speci-

alitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrate cu nr.64445 din data de 18.11.2020 și nr.71945 din 

data de 22.12.2020; 

• Adresele Spitalului Municipal Mangalia înregistrate cu nr.55888/09.10.2020, nr.55890/09.10.2020, 

nr. 63523/12.11.2020, nr.64725/19.11.2020 şi nr.64728/19.11.2020;  

• Prevederile H.C.L. nr.55/27.03.2020 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spi-

talului Municipal Mangalia; 

• Prevederile art.15 lit.b) din H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

O.U.G. nr. 162/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, Comsiei Urba-

nism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Con-

siliului Local Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 şi art.243 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,                                                        

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia, după 

cum urmează: 

 

- transformarea unui post de medic specialist, specialitatea nefrologie din cadrul Secţiei Medicină 

internă, poziţia 10, în post de medic primar, specialitatea nefrologie, în cadrul aceleiaşi secţii, titular Regep 

Nejla; 

- transformarea unui post de medic specialist, specialitatea medicină internă, din cadrul Secţiei 

medicină internă, poziţia 7, în post de medic primar, specialitatea medicină internă, în cadrul aceleiaşi secţii, 

titular Fetislam Figan; 

- transformarea unui post vacant de farmacist specialist (S) din cadrul Farmaciei, poziţia 360, în post 

de farmacist primar (S), în cadrul aceleiași secţii; 

- transformarea unui post vacant de asistent de farmacie principal (PL) din cadrul Farmaciei, poziţia 

361, în post de asistent de farmacie (PL), în cadrul aceleiași secţii; 

- transformarea unui post vacant de medic specialist (S), specialitatea neurologie din cadrul Secţiei 

RTVM-NM, poziţia 147, în post de medic specialist (S) specialitatea boli infecţioase şi mutarea postului 

astfel transformat în cadrul Secţiei Medicină internă; 

- transformarea unui post vacant de medic rezident anul V (S) din cadrul Secţiei Pediatrie, poziţia 

121, în post de medic specialist (S), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post vacant de asistent medical principal (M) din cadrul Laboratorului de 

analize medicale, poziţia 378, în post de asistent medical principal (PL) în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Laboratorului de 

analize medicale, poziţia 373, în post de asistent medical principal (S) în cadrul aceleiaşi secţii; 
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- transformarea unui post vacant de soră medicală (M) din cadrul Secţiei Medicină internă, poziţia 

30, în post de asistent medical (PL), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul Secţiei Sanatorială 

TBC osteoarticular copii, poziţia 278, în post de asistent medical debutant (PL) şi mutarea postului astfel 

transformat în cadrul Secţiei ATI; 

- transformarea unui post vacant de economist IA (S) din cadrul Biroului Managementul Calităţii, 

poziţia 421, în post de referent de specialitate debutant (S), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post vacant de contabil IA (M) din cadrul Serviciului ATATI, poziţia 446, în 

post de referent debutant (M), în cadrul aceleiaşi secţii. 

- transformarea unui post de psiholog specialist (S), din cadrul Secţiei RTVM-NM, poziţia 150, 

titular Axente Valentina Clara, în post de psiholog principal (S), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de psiholog specialist (S), din cadrul Secţiei Sanatorială TBC 

osteoarticular copii, poziţia 271, titular Călin Maria, în post de psiholog principal (S), în cadrul aceleaşi 

secţii; 

- transformarea unui post  de kinetoterapeut debutant (S), din cadrul Secţiei RTVM-NM, poziţia 

149, titular Ţecu Veronica, în post de kinetoterapeut (S), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de economist II (S) din cadrul Biroului Managementul calităţii serviciilor 

medicale, poziţia 425, titular Tănase-Calotă Adelina, în post de economist I (S), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de economist I (S), din cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, 

poziţia 441, titular Ţapicu Steriana Maria, în post de economist IA (S), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de referent de specialitate II  (S), din cadrul Compartimentului financiar-

contabil, poziţia 442, titular Diaconescu Ioana, în post de referent de specialitate I (S), în cadrul aceleiaşi 

secţii; 

- transformarea a două posturi infirmieră debutantă (G), din cadrul Secţiei RTVM-NM, poziţiile 172 

şi 173, titulari Alexe Liliana şi Bozu Lucia, în posturi de infirmieră (G), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de medic rezident din cadrul Capitolului Transferuri, titular Chirica 

Alexandra,  poziţia 13, în post de medic specialist, specialitatea anestezie şi terapie intensivă, şi mutarea 

postului astfel transformat în cadrul Secţiei ATI, Capitol Spital. 

 

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Spitalului Municipal 

Mangalia, direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului 

Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa 

în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 18 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 23.12.2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 


