
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

                 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transformării unor posturi si scoaterea la concurs la  Spitalul orășenesc Huedin. 

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020. 

Având în vedere adresa Nr.6997/18.11.2020 a Spitalului Orașenesc Huedin, înregistrată în cadrul 

Instituției sub nr.8979/19.11.2020 și a Hotărârii nr.49 din 17.11.2020  a  Comitetului Director al Spitalului 

Orașenesc Huedin, prin care solicită aprobarea transformării unor posturi si scoaterea la concurs la  Spitalul 

orășenesc Huedin. 

Ținând seama de referatul nr.8994/19.11.2020 înaintat de Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

Primăriei orașului Huedin. 

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 9014/19.11.2020 inaintat de primar și avizat de comisia 

pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret si sport la ședința din data de 23.11.2020.  

In temeiul prevederilor Ordinul M.S nr.  916/2006, 1500/2009, 1224/2010, Legea nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, OUG 90/2017 cu modificarile si completarile 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 infirmier, post  vacant în Statul de Funcții (pozitia 

nr. 99) în cadrul Secției Pediatrie, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la Spitalul Orășenesc Huedin. 

Art.2. Se aprobă transformarea unui post de asistent medical principal, în asistent medical și scoaterea la 

concurs. Postul este vacant în Statul de Funcții (pozitia nr. 69) în cadrul Secției Obstetrică Ginecologie, cu 

normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la Spitalul Orășenesc Huedin. 

Art.3 Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de asistent medical, post vacant în Statul de 

Functii(poziția nr. 113) în cadrul Compartimentului ATI, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la 

Spitalul Orășenesc Huedin. 

Art.4. Se aporbă scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor de curățenie, post vacant în Statul de 

Funcții (poziția nr. 131) în cadrul Compartimentului Psihiatrie Acuți, cu normă întreagă pe perioadă 

nedeterminată, la Spitalul Orășenesc Huedin. 

Art.5. Se aprobă scoaterea la concurs a unui post de îngrijitor de curătenie, post vacant în Statul de 

Functii(pozitia nr. 58) în cadrul Secției Chirurgie Generală, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la  

Spitalul Orășenesc Huedin. 

Art.6 Se aporbă scoaterea la concurs a unui post de infirmier, postul vacant în Statul de Funcții ( pozitia 

nr. 72) în cadrul Sectiei Obstetrică Ginecologie, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, la Spitalul 

Orășenesc Huedin. 

Art.7. Se aprobă transformarea unui post de muncitor I – în meseria tâmplar din cadrul posturilor 

comune, poziția 233 din Statul de Funcții, în post de asistent medical principal, tranferul postului în cadrul 

Compartimentului Psihiatrie Cronici și scoaterea acestuia la concurs, la Spitalul Orășenesc Huedin. 

Art.8.Se aprobă transformarea unui post de medic din cadrul “Transferuri” – vacant în Statul de Functii 

la poziția 7, în medic specialist  specialitatea ATI,  transferul postului în cadrul Compartimentului ATI și 

scoaterea acestuia la concurs,  la Spitalul Orășenesc Huedin.  

 Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul resurse Umane 

din cadrul Primariei Orasului Hueidn si  Spitalul orășenesc Huedin.  

Nr.152/27.11.2020 

       Consilieri total:    15 

       Consilier demisionar:     1 

       Consilieri prezenţi:                 14 

       Consilieri absenti:       1 

       Votat impotriva:     1 

       Votat pentru:    12 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                Cozea Dan 


