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HOTĂRÂREA NR.44 

  privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii 

al Spitalului Municipal Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 24.03.2022, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.39/22.02.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.12945/22.02.2022; 

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

Primarului Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.12947/22.02.2022; 

• Adresele Spitalului Municipal Mangalia înregistrate cu nr.96536/30.12.2021, nr.5240/25.01.2022,  

nr.7088/01.02.2022, respectiv nr.12843/22.02.2022; 

• Prevederile H.C.L. nr.9/29.03.2021 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Muni-

cipal 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; 

• Rapoartele Comisiei Sociale, Sănătate Culte și Învățământ și al Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului 

și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.a) coroborat cu 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 a 1 post infirmier debutant (G), din cadrul Secţiei Medicină internă, poziţia 37 în statul de funcţii, 

titular Bucălie Adriana Magdalena, în post de infirmier (G), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post asistent medical debutant (PL), din cadrul Secţiei ATI, poziţia 264 în statul de funcţii, titular 

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

- transformarea a 1 post referent de specialitate II (S), din cadrul Biroului management al calităţii serviciiilor de 

sănătate, poziţia 427 în statul de funcţii, titular Frusescu Mihaela Corina, în post de referent de specialitate I  (S), în 

cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post referent de specialitate debutant (S), din cadrul Biroului management al calităţii serviciiilor de 

sănătate, poziţia 425 în statul de funcţii, titular Măican Raluca, în post de referent de specialitate III (S), în cadrul 

aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post referent debutant (M), din cadrul Serviciului ATATI, poziţia 450 în statul de funcţii, titular 

Bolan Ionela, în post de referent II (M), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat II (lăcătuş mecanic), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 471 în statul 

de funcţii, titular Munteanu Constantin, în post de muncitor calificat I (lăcătuş mecanic), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat III (instalator sanitar), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 473 în statul 

de funcţii, titular Honţ Constantin, în post de muncitor calificat II (instalator sanitar), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat II (tâmplar), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 478 în statul de funcţii, 

titular Buciumeaţă Tudor, în post de muncitor calificat I (tâmplar), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat IV (zidar), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 480 în statul de funcţii, 

titular Petrache Petru Cristinel, în post de muncitor calificat III (zidar), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat IV (liftier), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 489 în statul de funcţii, 

titular Leu Maria, în post de muncitor calificat III (liftier), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat IV (liftier), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 490 în statul de funcţii, 

titular Mustea Alina Isabela, în post de muncitor calificat III (liftier), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat IV (liftier), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 491 în statul de funcţii, 

titular Vlădoi Elena Daniela, în post de muncitor calificat III (liftier), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat IV (liftier), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 492 în statul de funcţii, 

titular Clipici Violeta, în post de muncitor calificat III (liftier), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post muncitor calificat IV (liftier), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 493 în statul de funcţii, 

titular Cucu Mariana, în post de muncitor calificat III (liftier), în cadrul aceleiaşi secţii; 
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- transformarea a 1 post muncitor calificat IV (frizer), din cadrul Atelierului întreţinere, poziţia 494 în statul de funcţii, 

titular Seitveli Turan, în post de muncitor calificat III (frizer), în cadrul aceleiaşi secţii; 

- transformarea a 1 post medic, din cadrul Secţiei Chirurgie generală, poziţia 192 în statul de funcţii, titular Vlas Laura, 

în post de medic specialist specialitatea chirurgie generală; 

- transformarea a 1 post medic, din cadrul Secţiei ATI, poziţia 247 în statul de funcţii, titular Curti Dennise, în post de 

medic specialist specialitatea anestezie şi terapie intensivă; 

- transformarea a 1 post vacant de asistent medical (PL), din cadrul Secţiei Obstretică ginecologie, în post de asistent 

medical principal (PL), în cadrul aceleiaşi secţii; 

 - transformarea a 1 post vacant de asistent medical principal (M), din cadrul Secţiei Pediatrie, poziţia 136 în statul de 

funcţii, în post de asistent medical (PL), în cadrul aceleiaşi secţii. 

- transformarea a 1 post medic specialist, specialitatea gastroenterologie, din cadrul Secţiei Medicină Internă, poziţia 

11 în statul de funcţii, în post de medic primar specialitatea gastroenterologie. 

 

Art.2 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre 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 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”, 

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

 

MANGALIA 

DATA: 24.03.2022 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

GRIGUȚA NICOLETA 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


