
 

 

 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 26/2019 
privind aprobarea  statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, valabil de la 1 

februarie 2019 
 
 

          Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
          Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului primar privind aprobarea 
statului de funcţii al Spitalului municipal Târgu Secuiesc valabil de la 1 februarie 2019,  

Ţinând cont de art. 180 alin.(1) lit. a din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 18 alin.(1) lit. b din OUG nr. 
162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere art. 15 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, privind 
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale, aprobate prin HG nr. 56/2009, 

Conform prevederilor art. 36 alin.(2) lit.a coroborat cu art.36 alin.(3) lit.b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
          În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
         Art. 1.- Începând cu data de 1 februarie 2019 se aprobă statul de funcţii “Capitolul Asigurări” 
al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
         Art. 2.- Începând cu data de 1 februarie 2019 se aprobă statul de funcţii  “Capitolul 
Transferuri” al Spitalului municipal Târgu Secuiesc, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Managerul Spitalului 
municipal Târgu Secuiesc, iar cu asigurarea executării ei se încredinţează domnul primar al 
municipiului Târgu Secuiesc.  
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