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HCL nr. 165/2019 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GALAȚI 

MUNICIPIUL GALAȚI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  165 

din  24.04.2019 

 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de 

Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi 
 

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 182/15.04.2019 
 

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 

24.04.2019; 

Având în vedere expunerea de motive nr. 24150/15.04.2019, a inițiatorului - 

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 24152/15.04.2019 al  

Direcţiei Relaţii Publice şi Managementul Documentelor, al Serviciului Juridic şi 

Legalitate şi al Serviciului Resurse Umane şi Salarizare; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație 

publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii 

și liniștii publice;  

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Buna 

Vestire” Galaţi nr. 1962/01.04.2019, înregistrată la Registratura Generală a 

Municipiului Galați sub nr. 29667/02.04.2019; 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Având în vedere dispoziţiile art. 172, alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „a”, lit. „d”, alin. (3), lit. 

„b”, alin. (6), lit. „a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
  

Art. 1 – Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Clinic de 

Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire” Galaţi, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi 

anterioare contrare îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 – Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire” 

Galaţi se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 4 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați, 
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Președinte de ședință,    
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Anexa 1 la HCL 165 / 24.04.2019
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Președinte de ședință,    Giorgică Dima
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