R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării și transferării unor posturi la Spitalul orășenesc Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2018.
Având în vedere adresa nr.5478/13.12.2018 a Spitalului Orașenesc Huedin, înregistrată în cadrul
Instituției sub nr.11060/13.12.2018 și a Hotărârii nr.28 din 12.12.2018 a Consiliului de Administrație a
Spitalului Orașenesc Huedin, prin care solicita aprobarea transformarii postului de infirmier din cadrul Secției
pediatrie, post regăsit la poziția 98 în statul de Funcții, în post de asistent medical debutant și scoaterea acestuia
la concurs. Postul este cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, aprobarea transferarii d-nei Moldovan
Viorica, având funcția de asistent medical principal cu1/2 normă la Secția Chirurgie Generală,poziția nr.47 din
statul de funcții,și 1/2 normă la Cabinetul de Ortopedie Traumatologie din cadrul Ambulatoriului,poziția nr.20
din Statul de Funcții,pe postul vacant de asistent medical principal din cadrul secției Chirurgie Generală
vacant,la poziția nr.45 în Statul de Funcții.Postul este cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată si aprobarea
transferării doamnei Moldovan Viorica, asistent medical principal la poziția 45 în statul de Funcții,Secția
Chirurgie generală,postul de la poziția nr.47 în Statul de Funcții și postul de la poziția 20 în Statul de Funcții,
Cabinetul de Ortopedie Traumatologie Ambulatoriu, se vor vacanta.De asemenea propun transformarea
posturilor menționate anterior,din post de asistent medical principal,în post de asistent medical debutant,ambele
cu 1/2 normă și scoaterea acestora la concurs.
Ținand seama de referartul nr. 11191/17.12.2018 inaint de Potra Mihaela – Anca, având funcția publică
de inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul
din Primaria orașului Huedin, prin care propune aprobarea trasformarii si transferarii unor posturi în cadrul
Spitalului Orasenesc Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 11319/17.12.2018 înaintat de primar și avizat de comisia pentru
cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 17.12.2018.
Ocuparea posturilor vacante se face în baza Legii nr.153/2017-privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice și a OUG.90/2017 cu modificările și completările ulterioare, iar cheltuiala de personal se
încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli.
Luând în considerare prevederile art.4, alin.2 din Legea nr. 95/ 2006, art.2, alin.3 din Ordinul 954/2017
pentru modificarea anexei la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 284/2007 privind aprobarea metodologiei –
cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, respectiv 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 transformarea postului de infirmier din cadrul Secției pediatrie, post regăsit la poziția
98 în statul de Funcții, în post de asistent medical debutant și scoaterea acestuia la concurs. Postul este cu
normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.
Art.2. Se aprobă transferarea d-nei Moldovan Viorica, având funcția de asistent medical principal
cu1/2 normă la Secția Chirurgie Generală,poziția nr.47 din statul de funcții,și 1/2 normă la Cabinetul de
Ortopedie Traumatologie din cadrul Ambulatoriului,poziția nr.20 din Statul de Funcții,pe postul vacant de
asistent medical principal din cadrul secției Chirurgie Generală vacant,la poziția nr.45 în Statul de
Funcții.Postul este cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Art. 3. Se aprobă transformarea posturilor menționare la art. 1 și art.2, din post de asistent medical
principal, în post de asistent medical debutant, ambele cu 1/2 normă și scoaterea acestora la concurs.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul orășenesc Huedin.
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