
 
 

ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 

JUDETUL DOLJ 
 

H O T A R A R E 
 

privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat 
 

  Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta ordinara la data de 31.01.2023; 
  Analizand Proiectul de hotarare privind solicitarea de modificare a statului de functii al 
Spitalului Municipal Calafat, din initiativa primarului municipiului Calafat, referatul inregistrat 
sub nr.523/19.01.2023 si raportul intocmit de catre serviciul resurse umane-administrativ, 
inregistrat sub nr.30695/19.01.2023, determinat de solicitarile Spitalului Municipal Calafat 
inregistrate sub nr. 509/18.01.2023 si nr.528/18.01.2023. 

Avand in vedere:  
-avizele comisiilor de specialitate; 
-prevederile art.129 alin.(7) lit.c), din O.U.G.n.57/2019, privind Codul administrativ; 

Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  ale 
Ordinului Ministrului Sanatatii nr.1470/2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si 
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile 
sanitare publice din sectorul sanitar; H.G.nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice 

In temeiul art.139, alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ; 

H O T A R A S T E :  
 

 Art.1.- (1).-Se aproba solicitarea de modificare a statului de functii ale Spitalului 
Municipal Calafat, astfel: 
 -anularea postului de medic specialist din cadrul Compartimentului ATI, pozitia 168 
din Statul de Functii si infiintarea unui post de medic primar la aceeasi pozitie; 

-anularea postului de muncitor IV-lacatus mecanic, pozitia 251 din Statul de Functii si 
infiintarea  la aceeasi pozitie a unui post de muncitor III-lacatus mecanic; 

-anularea postului de muncitor IV-sofer, pozitia 409 din Statul de Functii si infiintarea  
la aceeasi pozitie a unui post de muncitor III-sofer; 

 (2).-Statul de functii al Spitalului Municipal Calafat, devine conform anexei care face 
parte integranta din hotarare.  

Art.2.-Managerul Spitalului Municipal Calafat va aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre Managerul Spitalului Municipal Calafat, 
Primarul municipiului Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. 

 
 

 
Presedinte de sedinta,     Vizat pentru legalitate 
Ciobanu Radu      Secretar general, Colina Maria 
 
 
 

 
Nr.7 
din 31.01.2023 

 


