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HOTĂRÂREA NR.140 

                privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al  

Spitalului Municipal Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.10.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.186/01.10.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.71966/01.10.2021; 

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

alitate al Primarului Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.71975/01.10.2021; 

• Adresele înaintate de Spitalul Municipal Mangalia înregistrate cu nr.46362 din 30.06.2021, 

nr.56120 din 04.08.2021, nr. 66590 din 13.09.2021, nr.71472 din 30.09.2021 şi nr.71473 din 30.09.2021;  

• Prevederile H.C.L. nr.9/29.03.2021 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; 

• Raportul Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia; 

 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), art.139 alin.(1) şi 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, cu modificările şi completarile 

ulterioare,                                                        

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

cum urmează: 

 

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

ginecologie, poziţia 79, în post de asistent medical (PL), în cadrul aceleiaşi secţii (postul s-a vacantat prin 

pensionarea medicală a titularei); 

- transformarea a două posturi vacante de infirmieră (G), din cadrul Secţiei Ortopedie traumatologie, 

poziţia 233 şi poziţia 235, în post de infirmieră debutant (G), în cadrul aceleaşi secţii; 

- mutarea unui post vacant de îngrijitoare (G) în cadrul Secţiei Sanatorială TBC osteoarticular copii, 

poziţia 290, în cadrul Cabinetului Oncologie medicală; 

- transformarea a 1 post vacant de muncitor calificat I (electrician) în cadrul Atelierului întreţinere, 

poziţia 476,  în post de muncitor necalificat I cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post vacant de asistent medical (PL), din cadrul Ambulatoriului integrat-Cabinet 

Oftalmologie, poziţia 418, în post de asistent medical debutant (PL) şi mutarea postului transformat în cadrul 

secţiei Pediatrie; 

- transformarea unui post de medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, 

din cadrul Cabinetului de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, poziţia 403, în post de medic primar, 

specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice,  

- transformarea unui post de asistent medical debutant (PL), din cadrul Secţiei Pediatrie, poziţia 135, 

titular Jorovlea Geanina, în post de asistent medical (PL), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea unui post de muncitor calificat II (instalator sanitar), din cadrul Atelierului 

întreţinere, poziţia 474, titular Sechilă Marcel Florin, în muncitor calificat  I (instalator sanitar), în cadrul 

aceleiaşi secţii. 



2 
 

 

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 19 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

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

 

MANGALIA 

DATA: 22.10.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


