
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr. 22365/08.10.2021 

                                                                        
                                                                                                                         Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni a 
 unei linii de gardă în specialitatea medicină internă  

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

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 
22364/08.10.2021;    

- Adresa Spitalului Municipal Fălticeni nr. 13536/20.09.2021; 
- Avizul Ministerului Sănătăţii înregistrat sub nr. CAZ 1242/SMSS/05.09.2021; 

În temeiul prevederilor art. 22, alin. 1, 2 şi 4, art. 23, lit. e şi art. 51 din Ordinul nr. 
870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi 
efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorl sanitar, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 16, 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 modificările şi 
completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
                Art.1: Se aprobă înfiinţarea în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni, pe 
perioadă determinată, respectiv pe perioada stării de alertă declarată la nivel national, a 
unei linii de gardă în specialitatea medicină internă. 
               Art.2:  Spitalul Municipal Fălticeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
                                
                                   INIŢIATOR 
                                     PRIMAR 
                   Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
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REFERAT DE APROBARE  

al proiectului de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului 
Municipal Fălticeni a  unei linii de gardă în specialitatea medicină internă  

 
 

 
 Prin adresa nr. 13536/20.09.2021 Spitalul Municipal Fălticeni a solicitat 
Ministerului Sănătăţii înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea medicină internă, în 
condiţiile prevăzute de art. 22, alin. 1 şi 4, art. 23, lit. e şi art. 51 din Ordinul nr. 
870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi 
efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Înfiinţarea acestei linii de gardă este justificată de contextul epidemiologic 
national şi situaţia gravă din judeţul Suceava în ceea ce priveşte creşterea alarmantă a 
pacienţilor care necesită internare. 
 În cadrul liniei de gardă îşi vor desfăşura activitatea un număr de 14 medici în 
specialităţile medicină internă, gastroenterologie, geriatrie – gerontology, medici care 
asigură şi linia de gardă în specialitatea medicină internă existentă. 
 Potrivit prevederilor art. 22, alin. 4 din Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea 
Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile 
publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, “Liniile de gardă 
pentru unităţile sanitare cu paturi din subordinea ministerelor ori a instituţiilor cu reţea 
sanitară proprie se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică şi 
se aprobă de ministerul ori de instituţia cu reţea sanitară proprie în subordinea cărora 
se află”. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului Municipal 
Fălticeni a unei linii de gardă în specialitatea medicină internă.  
 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 


