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H O T Ă RÂ R E A NR. 180
din 28 noiembrie 2013
privind aprobarea organigramei Spitalului Municipal Sighişoara
Consiliul Local al Municipiului Sighişoara, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând act de proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului municipiului, în
calitate de iniţiator, înregistrat la nr. 25588/20.11.2013, calitate conferită de prevederile art. 33 din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborat cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 182, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe, exercitate de Ministerul Sănătăţii, către autoritaţile administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 4 , alin. 3 din anexa nr. 1 – Norme privind activitatea
unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, din Ordinul nr. 1224/2006 al Ministrului Sănătăţii
Publice;
Văzând adresa nr. XI/A/54748/AP/1696/EN/10268/15.10.2013 a Ministerului Sănătăţii,
înregistrată la Municipiul Sighişoara sub nr. 23235/22.10.2013, prin care se comunică avizul
conducerii ministerului pentru structura organizatorică a Spitalului Municipal Sighişoara;
Văzând Contractul de Management cu nr. 9991/2013, încheiat între Managerul Spitalului
Municipal Sighişoara şi Primarul Municipiului Sighişoara;
Luând în considerare H.C.L. nr. 21/28.02.2013, prin care s-a aprobat statul de funcţii şi
modificarea organigramei Spitalului Municipal Sighişoara;
Având în vedere Raportul de specialitate al Spitalului Municipal Sighişoara, înregistrat cu
nr. 25041/13.11.2013, prin care propune autorităţii publice locale aprobarea organigramei Spitalului
Municipal Sighişoara, ca urmare a modificării structurii organizatorice a spitalului, îndeplinindu-se
prevederile legale;
Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. 3 şi alin. (9), art.
45 alin. (1) şi a art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată, modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă organigrama Spitalului Municipal Sighişoara, conform anexei nr. 1, care
face parte din prezenta.
Art. 2. Pe data adoptării prezentei, prevederile art. 2 din H.C.L. Sighişoara nr.
21/28.02.2013, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează Primarul
municipiului Sighişoara, Managerul Spitalului Municipal Sighişoara, prin aparatul de specialitate şi
Comitetul Director al Spitalului.
Art. 4. Prin grija d-nei Anca Fleşariu, Secretar al Municipiului Sighişoara, prezenta hotărâre
va fi comunicată în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighişoara, Prefectului
Judeţului Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa
www.sighisoara.org.ro.
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