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HOTĂRÂRE
Ref. la modificare organigramă și stat de funcții Spital Orăşenesc Corabia
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărârenr. 10369/16.07.2019 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Raportul nr. 10370/16.07.2019 al Serviciului Contabilitate;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- Adresa nr. 3372/11.07.2019 a Spitalului Orăşenesc Corabia;
- Art. 129 (2) lit. d, (7) lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 136 (1) și 196 (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții a Spitalului Orăşenesc Corabia,
astfel:
- se înfiinteaza un post de medic specialist O.R.L. la Compartimentul Chirurgie, aflat la pozitia 59 in
statul de functii;
- se înfiinteaza un post de medic specialist ortopedie, la Compartimentul Chirurgie, aflat la pozitia
nr.62 in statul de functii;
- se transformă postul vacant de asistent din cadrul Laboratorului recuperare fizica si balneologie,
aflat la pozitia nr.153 în post de medic specialist și se transferă la Cabinet BFT, pozitia 213 in statul de functii.
Art. 2. – Organigrama și statul de funcții se constituie ca anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului Resurse Umane,
Spitalului Orășenesc Corabia și Prefectului Județului Olt.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VIOREL UȚĂ

NR. 86/31.07.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
- voturi contra
- abtineri
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