ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 17

Din 27 februarie 2020
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Orăşenesc Făurei pe
anul 2020
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie
2020;
Având în vedere:
Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului;
Ø Adresa nr. 487/14.02.2020 a Spitalului Orăşenesc Făurei înregistrată sub nr.
1005/14.02.2020;
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat, servicii şi comerţ , Comisia pentru administraţie publică
locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi
agrement şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale şi ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 şi art.
129 alin. 7 lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 139 şi art. 196 alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administarativ;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Orăşenesc Făurei
valabil începând cu 01.01.2020 conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
managerul Spitalului orăşenesc Făurei.
Art. 3. Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la
cunoştinţa persoanelor interesate.
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