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HOTĂRÂRE  nr. 142 / 2022 
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Curtea de Argeș  

 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș; 

 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 35933/22.11.2022; 
-Raportul de specialitate  nr. 35934/22.11.2022; 

-Prevederile art. 180 alin. 1 lit. d din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
-Prevederile art. 15 lit. b din H.G. nr. 56/2009  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe 

exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale; 
-Avizul Comisiei juridice și cel al Comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 

protecția copilului, cultură, arte și sport. 
In temeiul  art. 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 3 lit. c și alin. 7 lit. c coroborate cu prevederile art. 139 

alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

Hotărăște : 

 
 

   
Art. 1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Curtea de Argeș, după cum 

urmează: 

a) Transformarea postului de medic specialist, specialitatea MG/MF, în post de medic primar,  

specialitatea MG/MF, gradația 4,  poziția 245 din statul de funcții; 

b) Transformarea postului de medic specialist, specialitatea hematologie, în post de medic 

primar,  specialitatea hematologie, gradația 5,  poziția 370 din statul de funcții;  

c) Transformarea postului, vacant, de medic specialist, specialitatea pediatrie, din cabinetul de 

pediatrie–Ambulatoriu, în  post de medic specialist, specialitatea gastroenterologie,  și 

mutarea acestui post din cabinetul de pediatrie  în  cabinetul de gastroenterologie;   

d) Mutarea postului, vacant, de asistent medical din cabinetul de pediatrie în cabinetul de 

gastroenterologie. 

Art. 2: Statul de functii al Spitalului Municipal Curtea de Argeș este prezentat în anexa ce face parte 

integranta din prezenta hotarare. 
 

 

  Contrasemnează pentru legalitate 

   Președinte de ședință                                              Secretar  general al municipiului 
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