
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posture vacante și temporar vacante în cadrul

Spitalului orășenesc Huedin.

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere adresa nr.4575/14.08.2019 înaintată  de Spitalul Orășenesc Huedin, prin ccare

solicită  aprobarea scoaterii la concurs a unor posture vacante și temporar vacante, și ținând seama de

Hotărârea Comitetului Director nr. 22/06.08.2019.

Luând în considerare referatul nr.7378/14.08.2019, înaintat de Compartimentul Resurse Umane.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 7390/19.08.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 19.08.2019.

Potrivit prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,

OUG 90/2017 cu modificarile și completările ulterioare, art 129, alin.1, 2, lit. d, alin 7, lit. c şi art.196,

alin.1, lit.a , din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

      H O T A R A S T E

Art.1. Se aprobă  scoaterea la concurs a unui post de ingrijitor de curățenie din cadrul Secției

Pediatrie la Spitalul orășenesc Huedin. Postul este cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, vacant în

Statul de Functii la pozitia 103. Postul este vacant de la data de 23.07.2019 prin pensionare titulara post.

Art.2.Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de economist IA în cadrul Serviciului Achiziții

Publice la Spitalul orășenesc Huedin. Postul este cu normă întreagă pe perioada determinată, vacant

temporar în Statul de Funcții la poziția 218.

Art.3. Se aprobă scoaterea la concurs a unui  post de asistent medical principal din cadrul Sectiei

Medicină Internă la Spitalul orășenesc Huedin. Postul este cu normă întreagă pe perioada determinată,

vacant temporar în Statul de Funcții la poziția 24.

Art.4. Se aprobă scoaterea la concurs a unui  post de îngrijitoare de curățenie din cadrul Secției

Medicină Internă la Spitalul orășenesc Huedin. Postul este cu normă întreagă pe perioadă determinată,

vacant temporar în Statul de Funcții la poziția 36. Post temporar vacant de la data de 15.07.2019, concediu

ingrijire copil 2 ani al titularei postului.

Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul orășenesc Huedin.

Nr.104/23.08.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 12
                                                                                                       Consilieri absenți:   3

Votat pentru:        12

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


