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PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’
Mizil și suplimentarea cu un post de medic în cadrul Dispensarului TBC Mizil
Primarul oraşului Mizil având în vedere:
- adresa nr.2255/11.03.2020 a Spitalului Orășenesc Mizil, înregistrata sub nr.
17.751/11.03.2020 prin care solicita aprobarea statului de functii al unitatii începând cu
01.03.2020;
- adresa nr.2809/26.03.2020 a Spitalului Orășenesc Mizil, înregistrata sub nr.
18916/30.03.2020 prin care solicita aprobarea pentru un post suplimentar de medic în
cadrul Dispensarului TBC Mizil;
- prevederile art.15 lit.b, din Hotararea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008 privind ansamblul de atributii si
competente exercitate de Ministerul Sanatatii catr autoritatile publice locale;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Mizil nr.88/2010 privind transferul
managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare Spital Oraşenesc ,,Sfânta
Filofteia’’ Mizil, către autoritatea administraţiei publice locale Consiliul Local Mizil;
- prevederile art.16, cap.III din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării
de urgență pe teritoriul României;
În temeiul art. 129, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.c)din Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre discutia si aprobarea Consiliului
Local al orasului Mizil, prezentul
PROIECT DE HOTARARE
Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil,
începând cu 01.03.2020, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se suplimentează statul de funcții cu un post de medic în cadrul
Dispensarului TBC Mizil.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta
Filofteia’’Mizil, în vederea punerii ei în executare, prin grija consilierului juridic al
Consiliului Local Mizil.
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AVIZ
Abilitat de dispoziţiile art. 243, alin.(1), lit a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil, din punct de vedere al
legalităţii, proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de functii al Spitalului
Orăşenesc ,, Sfânta Filofteia’’ Mizil.
Secretar general,
jr. Tănase Loredana

