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

       H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea modificarii prin corectare a salariilor din Statul de funcții al Spitalului

orășenesc Huedin, la poziția 3(Comitet director)

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere adresa nr.677/06.02.2019 a Spitalului orășenesc Huedin, înregistrată în

cadrul instituției noastre sub nr.1520/06.02.2019, prin care se solicită modificarea prin corectare a

salariilor din Statul de funcții de la poziția 3(Comitet director), de la salariul de 7864 lei la 7644

lei începând cu 01.01.2019, respectiv referatul nr. 1676/12.02.2019 înaintat de Compartimentul

Rersurse umane din cadrul Primăriei oras Huedin.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 1839/18.02.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru cultură, culte, învățământ, sănătate la ședința din data de 18.02.2019.

Luând în considerare 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, art.183 .2 Legea nr. 95/2006  privind

reforma în domeniul sănătăţii modificată  prin O.U.G 48/2010 , art. 15, din H.G nr. 56/2009 pentru

aprobarea normelor  metodologice de aplicare a ordonantei  de urgenta a Guvernului 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.

3, lit.b,  alin.6, lit.a, pct. 3  şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată

cu Legea 286/2006.

              H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă modificarea prin corectare a salariilor din Statul de funcții al Spitalului

orășenesc Huedin, la poziția 3 (Comitet director), de la salariul de 7864 lei,  la salariul de 7644

lei, începând cu 01.01.2019,  conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul orășenesc Huedin.

Nr.23/25.02.2019
                                                                                          Consilieri total: 15
                                                                                          Consilieri prezenti: 14

Consilieri absenti:          1
Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan
LS………………………


