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                                                                                                                                    Proiect    
                                                                                

HOTĂRÂRE 
 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni  

 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al a domnului primar, prof.Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat la 

nr. 22191/27.10.2020; 

- avizul Direcției de Sănătate Publică Județeană Suceava, înregistrat la nr. 12027 / 

08.10.2020; 

- adresa Spitalului municipal Fălticeni nr. 12345 /15.10.2020; 

În temeiul prevederilor art. 15, lit. a şi c din 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 172, alin. 6 si 7  din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art. 16 din 

O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 
în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative; 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a, alin. (3), lit. a, art.136, alin. (10) și 
art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

           Art.1:  Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni, 

prin înființarea unui cabinet de gastroenterologie  și a unui cabinet de urologie în cadrul 
Ambulatoriului integrat. 

Art.2: Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31.12.2020. 
           Art.3: Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Spitalului Municipal 
Fălticeni 
          
                      INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
      prof.Gheorghe-Cătălin Coman 

                                                                                   Avizat 
                                                                                   SECRETAR GENERAL MUNICIPIU  
                                                                                                   jr.Mihaela Busuioc 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 

Municipal Fălticeni 

 

 
            

 Prin adresa nr. 12027 / 08.10.2020 Direcția de Sănătate Publică Județeană Suceava a 

emis avizul pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni, prin 

înființarea unui cabinet de gastroenterologie  și a unui cabinet de urologie în cadrul 

Ambulatoriului integrat. 

          Prin derogare de la prevederile alin. (6) şi (7) ale art. 172 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, “structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare 

din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a celor din subordinea autorităţilor administraţiei 

publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară 

proprie se realizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului 

Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării condiţiilor de izolare şi a 

circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi controlul infecţiei cu SARS-CoV-

2. Reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale se vor face la solicitarea şi cu consultarea acestora” 

Avizul DSP Suceava are valabilitate opână la data de 31.12.2020. 

. În considerarea celor expuse, supun spre analiză şi aprobare consiliului local proiectul 

de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni. 

 

 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof.Gheorghe Cătălin Coman 
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