
 
HOTĂRÂREA NR.125 

privind organizarea şi funcţionarea pe perioadă nedeterminată a unei linii de gardă în specialitatea 

 anestezie terapie intensivă la nivelul Spitalului Municipal Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 12.07.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.142/08.07.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.49312 din 08.07.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Management Resurse Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.49646/09.07.2021; 

• Adresele Spitalului Municipal Mangalia înregistrate cu nr.48029 din data de 06.07.2021 și nr.49622 

din data de 09.07.2021; 

• Avizul Ministerului Sănătăţii nr.IM 4118/REG 1/12844/22.06.2021 înregistrat la Spitalul Municipal 

Mangalia sub nr.7633/25.06.2021; 

• Prevederile 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; 

• Prevederile O.M.S. nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 

organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar; 

• Rapoartele Comisiei Socială, Sănătate, Culte și Învățământ și al Comisiei Economice, Fonduri 

Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.a), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Organizarea şi funcţionarea pe perioadă nedeterminată a unei linii de gardă în specialitatea anestezie 

terapie intensivă la nivelul Spitalului Municipal Mangalia, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli 

alocat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Art.2 Se mandatează Managerul Spitalului Municipal Mangalia cu ducerea la îndeplinire a prevederilor pre-

zentei hotărâri. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către Spitalul 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. 
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