ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Săpunari
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședință ordinară din 31.10.2019,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă, Sănătate și Instituții Publice
Subordonate, înregistrat sub nr. 17867 din 22.10.2019;
- avizul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresa conducerii Spitalului de Psihiatrie Săpunari, nr. 5887 din 17.10.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Călărași sub nr. 17774 din 18.10.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 61 din 30.03.2017 privind aprobarea
Organigramei, a Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului de
Psihiatrie Săpunari, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile pct. II., nr. crt. 45 din Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcții,
grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul
sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1470/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Anexei nr. II, Capitolul I, Subcapitolul 2, alin. (1), lit. a.1), nr. crt. 36 din
Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publici, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 15 lit. b) din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 56/2009, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, prin
transformarea postului vacant de asistent medical, gradul principal (PL), din cadrul Ambulatoriu
Integrat – Cabinet Psihologie, întru–un post vacant de asistent medical generalist (PL), nr. crt. 166
din Statul de funcții.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statul de funcţii aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 61 din 30.03.2017 privind aprobarea Organigramei, a
Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului de Psihiatrie
Săpunari, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art. 3. – Spitalul de Psihiatrie Săpunari va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Emil MU ȘAT
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