
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.62 din 29 mai 2019 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
 al Spitalului Municipal Câmpina 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.27.129/19 noiembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.62 din 29 mai 2019 privind 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpina; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.27.398/21 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat şi agricultură; 
 - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.27.525/          
22 noiembrie 2019; 

- adresa nr.16.926/11 noiembrie 2019 a Spitalului Municipal Câmpina, 
înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.26.550/13 noiembrie 2019;  
 În conformitate cu prevederile: 

- art.15 din Normele Metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a O.U.G. 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin 
H.G.R. nr.56/2009; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”c” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ; 

În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.I. - Aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.62 din 

29 mai 2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului 
Municipal Câmpina, în sensul introducerii unei noi poziții - nr.709 bis, conform 
ANEXEI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



Art.II. – Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Municipiului Câmpina; 
- Direcției economice; 
- Direcției juridice; 
- Compartimentului resurse umane; 
- Spitalului Municipal Câmpina. 

 
 
 
 
 

 Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, 
        Consilier,                  Secretar, 
                                                                                             jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 28 noiembrie 2019  

Nr. ____                           
 
 
 
 
 
 
           Cod FP-06-01, ver.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ANEXĂ 
                             la H.C.L. nr.___/28 noiembrie 2019  
                        Preşedinte de şedinţă, 
                      Consilier, 
                                                                                                                                             
 
 
 
 

STAT DE FUNCȚII 
valabil începând cu data de 1 decembrie 2019 

 
 

Nr.crt. Denumirea funcției Specialitatea Nivel studii Cuantum post Numele și 
prenumele 

Observații 

0 1 2 3 4 5 6 
709 bis Șofer autosanitară III  Șc. Șoferi 1 Vacant  

 
 
 

 
 
 
 



      ROMÂNIA 
 JUDEŢUL PRAHOVA 
 MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.27.129/19 noiembrie 2019 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.62 din 29 mai 2019 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al  
Spitalului Municipal Câmpina 

 
 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia Laurenţiu, în calitate de Primar al Municipiului 
Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/                
3 iulie 2019 privind Codul Administrativ și art.6, alin.(3) și art.30 alin.(1), lit.”c” din 
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și aprobării Consiliului 
local proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la 
H.C.L. nr.62 din 29 mai 2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii al Spitalului Municipal Câmpina. 
 Promovarea proiectului de hotărâre este necesară ca urmare a transmiterii de către 
Spitalul Municipal Câmpina a adresei nr.16.926/11 noiembrie 2019, înregistrată la 
Primăria Municipiului Câmpina sub nr.26.550/13 noiembrie 2019, prin care solicită 
înființarea unui post de șofer autosanitară III în statul de funcții, aprobat prin H.C.L. 
nr.62/29 mai 2019, modificată și completată. 
 Solicitarea este întemeiată pe faptul că unitatea sanitară are în dotare o ambulanță 
tip A2. 
 Acest post va fi ocupat prin concurs, organizat cu respectarea condițiilor de studii 
și vechime prevăzute în Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind 
angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului 
contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului local adoptarea 
prezentului proiect de hotărâre.   
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.15 din Normele Metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a 
O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate 
de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin 
H.G.R. nr.56/2009; 

- prevederile art.129, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”c” și art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 
PRIMAR, 

ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu 
 
edit.B.L.                                                                                                           
          Cod FP-06-02, ver.1 



 

 
 

S E C R E T A R 
Nr.27.525/22 noiembrie 2019 
 
 
 

A V I Z 
 
Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile art.243, 

alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, analizând 
prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.27.129/19 noiembrie 2019, formulat de ing.Tiseanu 
Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

- raportul nr.27.398/21 noiembrie 2019, întocmit de Direcția juridică din cadrul 
Primăriei Municipiului Câmpina,  
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.62 din 29 mai 
2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului 
Municipal Câmpina,  motivat de prevederile: 

- art.15 din Normele Metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a O.U.G. 
nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin H.G.R. 
nr.56/2009; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 

- art.129, alin.(2), lit.”a” și alin.(3), lit.”c” și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

Autoritatea publică locală emitentă, în speţă Consiliul local, poate reveni asupra 
actelor adoptate în sensul completării, modificării, revocării, suspendării, după caz. 

 
SECRETAR, 

jr.Elena Moldoveanu 
 
 
 
 
 
edit.B.L.                                                                                          
                 Cod FP-06-04, ver.1   
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	A V I Z
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