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H O T Ă R Â R E A  Nr. 287 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Municipal 

Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 376/20.08.2020 al primarului municipiului 

Ploieşti domnul Dobre Adrian Florin şi Raportul de Specialitate nr. 7107/20.08.2020 al 

Spitalului Municipal Ploieşti prin care se propune aprobarea organigramei și a statului 

de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, ca urmare a schimbării denumirii Biroului 

managementul calității serviciilor medicale și transformarea unui post; 

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Serviciului Resurse Umane, 

Organizare şi Administrativ nr. 462/25.08.2020 şi al Direcţiei Administraţie Publică, 

Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte nr. 294/26.08.2020 din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de buget 

finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze 

din data de 28.08.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, 

ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din 

data 28.08.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 15, lit. ,,a” din Hotărârea Guvernului 

nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

Urgenţa a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autoritaţile administraţiei publice 

locale, autoritatea administraţiei publice locale aprobă statele de funcţii ale unităţilor 

sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri 

şi cheltuieli aprobat; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, 

conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând 

cu data de 01.09.2020. 

 Art. 2 Începând cu aceeaşi dată, prevederile anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 265/2020 își încetează aplicabilitatea. 



Art. 3 Spitalul Municipal Ploieşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic - Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 31 august 2020 

 

 

                                                                    Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                         Ioana Geanina SERBINOV

    

 

 

 

 

 


