
 
HOTĂRÂREA NR.9 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal Mangalia, 

valabile la data de 15.02.2021 
 
 
 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2021, 

 Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.50/15.03.2021 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.19154/15.03.2021; 

• Adresa Spitalului Municipal Mangalia nr.3262/11.03.2021, înregistrată la sediul Primăriei Munici-

piului Mangalia cu nr.18451/11.03.2021; 

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

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.19751 din data de 16.03.2021; 

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

aplicare a O.U.G. nr.162/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) coroborat 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 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Municipal Mangalia, valabile la data de 

15.02.2021, conform anexelor, ce se constituie părți integrante din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alt act administrativ având același obiect de 

reglementare se abrogă. 

 

Art.3 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. 
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