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   HOT RÂREA NR. 77 

                                                                     din 03.07.2018                     
privind modificarea  statului de func ii al Spitalului Or enesc „Prof. Dr. Ioan Pu ca ” imleu  

Silvaniei 
                                                               
 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de  3 iulie 
2018; 
 Având în vedere Adresa nr. 8862/2018 a Spitalului Oră enesc „Prof. Dr. Ioan Pu ca ” imleu Silvaniei, 
Expunerea de motive nr. 8900/2018 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 
8901/2018 al Viceprimarului ora ului imleu Silvaniei, Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, Avizul Comisiei  pentru activităţi social-
culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport şi 
Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 
 În baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările i 
completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările i completările 
ulterioare, Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 15 din HG 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 autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările i completările 
ulterioare, HCL nr. 19/2018  privind aprobarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, HCL nr. 28/2018, HCL nr. 43/2018 şi ale art. 36 
alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. b  din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                       HOT R ŞTE:  
 
 Art.1.  Începând cu luna iulie 2018, se aprobă modificarea statului de funcții al Spitalului Oră enesc 
„Prof. Dr. Ioan Pu ca ” imleu Silvaniei, prin transformarea postului vacant de Infirmieră (M) gradația 5 (poziția 
158 din statul de funcții aprobat prin HCL nr.43/2018) în Medic primar gradația 5, specialitatea Neurologie 
din cadrul Compartimentului Neurologie, conform anexei  care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei 
şi Spitalul Oră enesc „Prof. Dr. Ioan Pu ca ” imleu Silvaniei. 
 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
  - Prefectul  Judeţului Sălaj; 
  - Spitalul Oră enesc „Prof. Dr. Ioan Pu ca ” imleu Silvaniei;                      
  - dosar hotărâri.   
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