
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 6889/17.03.2020 

                                                                                                                     
                                                                                                            Proiect 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind transformarea unui post  din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni 

 
           Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
      -  referatul de aprobare al d-lui primar, prof. Gheorghe - Cătălin Coman, înregistrat la 
nr. 6888/17.03.2020; 
      -   adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 2580/03.03.2020;  
 În temeiul prevederilor art. 15, lit. b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art.  129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 136, alin. 10 

şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 

ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
    Art.1. –  Se aprobă transformarea postului de medic cu competenţă limitată în 
medic specialist ATI şi transferarea lui la Secţia ATI, pentru buna desfăşurare a activităţii 
medicale. 
             Art.2. –  Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.                                                         
                                                            
                                        
                       INIŢIATOR 
                          PRIMAR 
       Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

                                                                   
                                                                  

                                                                              AVIZAT 
                                                                           SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                    Jr. Mihaela Busuioc 
 
 

                                             

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp460786/00119181.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Secretar/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp460786/00116867.htm


                                                  R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
   P R I M A R 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                  
          
                                                                                                 Nr. 6888/17.03.2020 
 
 
 

REFERATUL DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind transformarea unui post  din cadrul Spitalului 

Municipal Fălticeni 
 
 
 

 Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat prin adresa nr. 2580/03.03.2020 
transformarea în statul de funcţii a postului de medic cu competenţă limitată în medic 
specialist ATI şi transferarea lui la Secţia ATI, pentru buna desfăşurare a activităţii 
medicale. 
 Potrivit prevederilor art. 15, lit. b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
autoritatea administraţiei publice, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, aprobă 
modificarea statelor de funcţii aprobate . 

În considerarea celor expuse supun spre analiză şi aprobare consiliului local 
proiectul de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal 
Fălticeni. 
 

 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

                               Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
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