
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modiflcarea si completarea nr.crt.44, nr.crt.l77, nr.crt.l89 si nr.crt.379

din Anexa Ia H.C.L. nr.l24/26 august 2Q21
privind aprobarea Statului de funcfii al Spitalului dePsihiatrie Voila

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.47.342/15 noiembrie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan - Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea nr.crt.44, nr.crt.l77, nr.crt.l89 si nr.crt.379 din Anexa la
H.C.L. nr.l24/26 august 2021 privind aprobarea Statului de iunc{ii al Spitalului de
Psihiatrie Voila;

Tinand seama de:
- raportul nr.48.025/18 noiembrie 2021, promovat de Directia juridica din

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

Campina, respectiv Comisia administraJie publica locala, juridic, rela|ii cu publicul,
servicii sj comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.48.027/18 noiembrie 2021;

- adresele nr.9.968/22 octombrie 2021 si nr.l0.533/12 noiembrie 2021 ale
Spitalului de Psihiatrie Voila, inregistrate la Primaria Municipiului Campina sub
nr.44.264/25 octombrie 2021, respectiv nr.47.138/12 noiembrie 2021;

A

In conformitate cu prevederile:
- Regulamentul - Cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator func{iilor
contractuale $i a criteriilor de promovare in grade sau trepteprofesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,
cu modificarile si compltarile ulterioare, aprobat prin H.G. nr.286/2011;

- art.31 din Legea - Cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice, cu modificarile si completarile 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;

In 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 modificSrile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea nr.crt.44, nr.crt.l77, nr.crt.l89 si
nr.crt.379 din Anexa la H.C.L. nr.l24/26 august 2021 privind aprobarea Statului de



tii al Spitalului de Psihiatrie Voila, conform ANEXEI, care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institujiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Compartimentului resurse umane;
- Spitalului de Psihiatrie Voila.

Presedinte de $edin{a,
Consilier,

Rat Cosmin - Gicu

Gontrasemneaza,
Secret$r -General,

Moldov^anu EIena

Campina, 25 noiembrie 2021
Nr. 179



STAT DE FUNCTII

ANEXA
la H.C.L. nr.l79/25 noiembrie 2021

Pre$edinte de $edin^a,
Consilier,

Rat Cosmin - Gicu

Nr.crt.
0

44

177

189

379

Denumirea functiei
1

Asistent medical generalist,
gradatia 1
Asistent medical generalist
principal, gradatia 5
Asistent medical generalist,
gradatia 5
Muncitor I, gradatia 5

Specialitatea
2

Med.gen.

Med.gen.

Med.gen.

Lacatus

Nivel studii
3

PL

PL

PL

Sc.Prof.

Cuantum post
4

1

1

1

1

Numele si prenumele
5

Horja Iulian Nicolae

Calinciuc Iuliana

Radu Manuela
Beatrice
Marica Constantin


