R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind desemnarea a doi membri – reprezentanți ai Consiliului Local Huedin, respectiv a doi membri supleanți

– reprezentanți ai Consiliului Local Huedin, în Comisia de soluționare a contestațiilor, la concursul pentru
ocuparea postului de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc Huedin.
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015.

Având în vedere adresa nr. 2105/2015 înaintată de Spitalul Orășenesc Huedin, respectiv Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 6/2015 al Spitalului Orășenesc Huedin, și ținând seama de necesitatea
desemnării a doi reprezentanți (și a doi supleanți ai Consiliului Local Huedin), care să facă parte din comisia
de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Orășenesc
Huedin.
Ținând seama de referatul nr. 4796/25.05.2015, înaintat de compartimentul Resurse Umane din
cadrul Primăriei orașului Huedin.
Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 4797/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
Comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii,sport,tineret la ședința din data de
25.05.2015.
Luând în considerare art. 4 din Ordinul 1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de o de
organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalele
Publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătății și art.2 , art.6, alin.2, 3, din Anexa la Ordinul 1082/2010
Având în vedere prevederile art.2, anexa 2 poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile Sanitare
Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul 910/2010,
pentru aprobarea Protocolului de predare - preluare în vederea transferului Managementului Asistentei
Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 174, alin.4,5, 179 , art.183 .2Legea 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, 1500/2009,1224/2010art. 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.
HOTĂRĂSTE
Art.1. Se aprobă desemnarea a doi membri – reprezentanți ai Consiliului Local Huedin, în
Comisia de soluționare a contestațiilor, la concursul pentru ocuparea postului de manager – persoană fizică la
Spitalul Orășenesc Huedin, astfel :
– Ghitea Eufemia
– Gligan Rodica
Art.2. Se aprobă desemnarea a doi membri supleanți – reprezentanți ai Consiliului Local Huedin,
în Comisia de soluționare a contestațiilor, la concursul pentru ocuparea postului de manager – persoană
fizică la Spitalul Orășenesc Huedin, astfel:
- Pavel Cosmin
- Kis Magdalena
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Huedin.
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Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Votat la art. 1:
Votat la art. 1:
Votat la art. 2:
Votat la art. 2:

Preşedinte de şedinţă,
Parpucea Emilian
LS……………………………

pentru
pentru
pentru
pentru

15
15
Ghițea Eufemia 11, impotriva 4
Gligan Rodica 14, impotrivă 1
Pavel Cosmin 14, impotrivă 1
Kis Magdalena 11, împotrivă 4

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan

