
 
HOTĂRÂREA NR.45 

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Mangalia 

 

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

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.40/23.02.2022 inițiat de  Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.13588/23.02.2022; 

• Adresa Spitalului Municipal Mangalia înregistrată cu nr.12849/22.02.2022;  

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

tate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.13590/23.02.2022; 

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

lului Municipal Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.179/25.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Mu-

nicipal Mangalia; 

• 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; 

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

Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.a), 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 completările ulterioare,         

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Municipal Mangalia, conform 

anexei care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

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: 24.03.2022 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

GRIGUȚA NICOLETA 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

 

 

 




















































































































































































































































































