
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr.l24/26 august 2021 privind aprobarea

Statului de funcfii al Spitalului de Psihiatrie VoiIa, modiflcata si completata

Avand m vedere Referatul de aprobare nr.52.131/15 decembrie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea Anexei la H.C.L. nr.l24/26 august 2021 privind aprobarea Statului de
func^ii al Spitalului de Psihiatrie Voila, modificata si completata;

Tinand seama de:
- raportul nr.52.292/16 decembrie 2021, promovat de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administra$ie publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
servicii $i comer|, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.52.294/16 decembrie 2021;

- adresa nr.ll.372/9 decembrie 2021 a Spitalului de Psihiatrie Voila,
inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.51.515/13 decembrie 2021;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.l5 din Norniele Metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a O.U.G.

nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de
Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobate prin
H.G. nr.56/2009, cu modificarile ulterioare;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

!n temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea nr.crt.219 din Anexa la H.C.L. nr.l24/26 august
2021 privind aprobarea Statului de func^ii al Spitalului de Psihiatrie Voila,
modificata si completata, conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului Jude$ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;



Directieijuridice;
Compartimentului resurse umane;
Spitalului de Psihiatrie Voila.

Presedinte de $edin^a,
Consilier,

Zagan Horatiu - Teodor

Contrasemneaza,
Secreta^General,

Moldovijanu Elena

Campina, 23 decembrie 2021
Nr. 195



ANEXA
la H.C.L. nr.l95/23 decembrie 2021

Pre$edinte de $edin^a,
Consilier,

Zagan Horatiu - Teodor

STAT DE FUNCTII

Nr.crt.
0

219

Denumirea functiei
1

Medic rezident, an I

Specialitatea
2

Medicina interna

Nivel studii
3

S

Cuantum post
4

1

Numele si prenumele
5

Vacant


