
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea desemnării a doi membri în comisia de concurs și în comisia de soluționare a 

contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine Rețea Sanitară Proprie – Consiliul Local, 

privind organizarea concursului de ocupare a postului de director financiar contabil care se vor desfășura 

în perioada 16.12.2019 – 24.12.2019.  

 

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

57/2019. 

Având în vedere adreasa nr. 6521/22.11.2019 a Spitalului Orășenesc Huedin, înregistrată sub nr. 

10417/22.11.2019, prin care solicită desemnarea a doi membri în comisia de concurs și în comisia de 

soluționare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine Rețea Sanitară Proprie – 

Consiliul Local, privind organizarea concursului de ocupare a postului de director medical care se vor 

desfășura în perioada 13.12.2019 – 20.12.2019. 

Ținând seama de referatul nr.10529/27.11.2019, înaintat de Compartimentul Resurse Umane din 

cadrul Primăriei orașului Huedin privind desemnarea a doi membri în comisia de concurs și în comisia de 

solutionare a contestațiilor din partea instituției publice ce are în subordine rețea sanitară proprie – 

consiliul local, privind organizarea concursului de ocupare a postului de director financiar contabil la 

Spitalul orasenesc Huedin. 

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 10543/27.11.2019 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru cultura, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 29.11.2019. 

Conform prevederilor 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, 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 desemnarea a doi membrii în comisia de concurs din partea instituției publice ce 

are în subordine rețea sanitară proprie – consiliul local, pentru ocuparea postului de director financiar 

contabil la Spitalul Orășenesc Huedin, astfel:                                                                                                     

-           Pandrea Rodica – dir.exec. Directia economică                                                                                                      

-           Morar Cristina - contabil 

Art.2.Se aprobă desemnarea a doi membrii în comisia de soluționare a contestațiilor din partea 

instituției publice ce are în subordine rețea sanitară proprie – consiliul local, în urma concursului de 

ocupare a postului de director financiar contabil la Spitalul Orășenesc Huedin, astfel: 

Giurgiu Cristina – comp.audit 

Todea Zorica – contabil   

             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoanele desemnate, și 

Spitalul Orășenesc Huedin. 

Nr.173/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


