
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 102/2020
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului

de Urgenţă Petroşani
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.121/20.05.2020 şi Referatul de aprobare
nr.121/20.05.2020 întocmit de Primarul Municipiului Petroşani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, prin
care se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă
Petroşani;

Luând în considerare solicitarea cu nr.9821/15.05.2020 a Spitalului de Urgenţă Petroşani,
înregistrată la primăria Municipiului Petroşani sub nr.6477/19.05.2020;

Văzând raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie Publică Locală
nr.6553/2020, avizul comisiei juridice nr.438/2020, avizul comisiei pentru buget nr.404/2020,
avizul comisiei pentru servicii publice nr.429/2020, avizul comisiei pentru urbanism nr.422/2020,
avizul comisiei pentru sănătate nr.413/2020, avizul comisiei pentru cultură nr.416/2020, avizul
comisiei pentru minorităţi nr.419/2020;

În conformitate cu dispoziţiile art.2, alin.7 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.18, alin.1, lit.,,b” din OUG
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare, ale art.15 din
Anexa la HGR nr.56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG
nr.162/2008,precum şi ale art.3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,a”, alin.3, lit.,,c”, art.139, alin.1, art.196,
alin.1, lit.,,a” din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Aprobă organigrama Spitalului de Urgenţă Petroşani, prevăzută în Anexa nr.1,

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Aprobă statul de funcţii al Spitalului de Urgenţă Petroşani, prevăzut în Anexa nr.2,

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Anexa nr.1 şi anexa nr.2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr.19/2020.
Art.5. Prezenta hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi conditiile

Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Petroşani, Spitalului de

Urgenţă Petroşani şi Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara.

Petroşani, 29.05.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI


