
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
  HOTĂRÂREA NR. 93 

din 27 august 2015 
 

privind aprobarea  structurii organizatorice  
la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc  

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară 

din 27 august 2015; 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr.16802/2015; 

- Raportul Compartimentului resurse umane şi managementul calităţii, înregistrat la 
nr. 16803/2015; 

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
- Avizul Ministerului sănătăţii nr.XI/A/46980/NB/7693/21.07.2015 înregistrat la 

nr.16121/2015; 
- Adresa Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc nr.1412/09.08.2015, 

înregistrată la nr. 16657/13.08.2015; 
 - Prevederile art. 174 alin. 5) din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - Prevederile Capitolului III, pct. 2, lit. c) din Strategia de descentralizare în sistemul 
de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului  nr. 562 / 2009;  
        - Prevederile  art.10  din  Ordinului   ministrului    sănătăţii   nr. 1229/2011  privind 
aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului 
fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;  

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 3 , art. 45 şi art. 49 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.-Se aprobă structura  organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung 
Moldovenesc, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.102/2014 privind aprobarea structurii 
organizatorice la Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc. 

Art.3.-Managerul Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, Compartimentul 
resurse umane şi managementul calităţii şi Direcţia economică din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Giosan Mircea 

 Contrasemnează: 
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI, 

Șef Serviciu, 
Erhan Rodica 


