ROMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post de infirmier în cadrul Compartimentului de Psihiatrie
Cronici, și aprobarea transferarii unui post de asistent medical
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere adresa nr. 2308/11.05.2018 înaintată de către Spitalul orășenesc Huedin,
înregistratăa sub nr. 4580/11.05.2018, prin care solicită aprobarea transferării și scoaterii la concurs unor
posturi din Statul de Functii al Spitalului orășenesc Huedin și ținând seama de Hotărârea Consiliului de
Administrație cu nr. 7 din 11.05.2018.
Ținând seama de referatul nr. 4670/15.05.2018 înaintat de Compartimentul Resurse Umane din
cadrul Primariei orașului Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4671/15.05.2018 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, la ședința din data de 16.05.2018.
Luând în considerare prevederile art. 14, alin.1, 2 din OUG nr. 90/06.12.2017, Legea nr. 153/2017,
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010
privind Unităţile Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art. 174,
alin.4,5, art.183 .2 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modificată prin O.U.G
48/2010 , art. 16, 18,alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Autorităţile Administraţiei Publice Locale,
Ordinul M.S nr. 916/2006, 1500/2009,1224/2010, art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 3 şi art. 45 din
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de infirmier din cadrul Compartimentului de
Psihiatrie Cronici. Postul este vacant în Statul de Funcţii la poziţia nr. 142 pe perioada nedeterminată cu
normă întreagă, la Spitalul orășenesc Huedin.
Art.2. Se aprobă transferarea doamnei Cozea Delia Cornelia asistent medical principal, de la
Cabinetul de Planificare Familiala, poziţia 5 din Statul de Funcţii - Transferuri, pe postul vacant de
asistent medical principal de la poziţia nr. 210 din Statul de Funcţii - Serviciul RUNOS - Biroul de
Management al calității și serviciilor medicale – Juridic, în cadrul Spitalului orășenesc Huedin.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Spitalul orășenesc Huedin.
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