
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii   

al Spitalului Municipal Câmpina 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.6.821/17 martie 2020 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului Municipal Câmpina; 
 Ținând seama de: 
 - raportul nr.7.078/18 martie 2020, promovat de Direcția juridică - 
Compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ş.a.m.d.; 
 - avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub 
nr.7.079/18 martie 2020; 

- adresa nr.4.001/12 martie 2020 a Spitalului Municipal Câmpina, înregistrată 
la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.6.543/13 martie 2020;  
 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.1. - Aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al Spitalului Municipal 
Câmpina, valabile începând cu data de 1 aprilie 2020, conform ANEXELOR nr.1 și 
nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
H.C.L. nr.62/29 mai 2019 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al 
Spitalului Municipal Câmpina, modificată și completată prin H.C.L. nr.138/                       
31 oct.2019 și H.C.L. nr.155/28 nov.2019. 

Art.3. - 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 General, 
                                                                                              jr.Moldoveanu Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 26 martie 2020  

Nr. ____                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



       ROMÂNIA 
 JUDEŢUL PRAHOVA 
 MUNICIPIUL CÂMPINA 
     P R I M A R 
Nr.6.821/17 martie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 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 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.4.001/12 martie 2020, înregistrată la 
Primăria Municipiului Câmpina sub nr.6.543/13 martie 2020, prin care solicită 
aprobarea organigramei și a statului de funcții întocmite în conformitate cu legislația 
aplicabilă în materie. 
 Menționez faptul că față de Statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr.62/29 mai 
2019, modificat și completat prin H.C.L. nr.138/31 oct. 2019 și H.C.L. nr.155/                    
28 nov.2019, prin prezentul proiect de hotărâre se suplimentează Statul de funcții al 
Spitalului Municipal Câmpina cu un număr de 9 posturi, după cum urmează: 
 - 1 post de asistent medical la Secția chirurgie + Ambulatoriu integrat una tură 
(Personal sanitar mediu); 
 - 1 post de infirmieră  la Compartimentul urologie + Ambulatoriu integrat două 
ture (Personal sanitar auxiliar);  
 - 4 posturi asistent medical la Compartimentul primiri urgențe (Personal sanitar 
mediu); 
 - 1 post de asistent medical la Secția recuperare, medicină fizică și balneologie 
(Personal sanitar mediu); 
 - 1 post de medic primar la Cabinet gastroenterologie (Personal sanitar 
superior); 
 - 1 post de asistent medical la Cabinet gastroenterologie (Personal sanitar 
mediu). 
 În cadrul Compartimentului medicină internă cronici + Ambulatoriu integrat 
una tură a fost desființat un post de medic specialist. 
 Postul de agent DDD din cadrul Compartimentului de prevenire a infecțiilor 
asociate asistenței medicale (personal sanitar auxiliar) a fost mutat în cadrul 
Compartimentului Spații sanitare comune spital. 
 Postul de șofer autosanitară din cadrul Compartimentului Șoferi transport 
marfă a fost introdus în Statul de funcții prin H.C.L. nr.155/28 nov.2019.  



 Având în vedere prevederile legale incidente, respectiv art.129, alin.(2), lit.”a” 
și alin.(3), lit.”c” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECRETAR GENERAL 
Nr.7.079/18 martie 2020 

 
 
 

A V I Z 
 
 
Secretarul General al 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 proiectul de 
hotarâre inițiat, care are la bază referatul de aprobare nr.6.821/17 martie 2020, 
formulat de ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina; 

  Având în vedere: 
 - raportul nr.7.078/18 martie 2020, întocmit de Direcția juridică - 
Compartiment resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 
hotărâre 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. 
 
   

SECRETAR GENERAL, 
jr.Elena Moldoveanu 

 
 
 
 
edit.B.L.                          
  

 
 


	ROMÂNIA
	A V I Z
	jr.Elena Moldoveanu


