
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

         

                H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transformarii unui post de medic specialist Medicină de laborator, în post de medic 

primar în specialitatea Medicina de laborator, post regăsit  la poziția  nr. 176 în Statul de Funcții, și 

scoaterea acestuia la concurs, începând cu data de 31.12.2020 la  Spitalul orășenesc Huedin. 

 

 

 

   Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020. 

Având în vedere adresa nr. 7483/09.12.2020 a Spitalului Orașenesc Huedin,înregistrată în 

cadrul Instituției sub nr.9522/09.12.2020 și a Hotărârii nr.53/27.11.2020 a Comitetului Director al 

Spitalului al Spitalului Orășenesc Huedin, prin care solicită aprobarea transformării unui post de medic 

specialist Medicină  de laborator, în post de medic primar în specialitatea Medicină de laborator, post 

regăsit la poziția  nr. 176 în Statul de Funcții, și scoaterea acestuia la concurs, începând cu data de 

31.12.2020 la  Spitalul orășenesc Huedin. 

Ținând seama de referatul nr.9523/09.12.2020 înaintat de Compartimentul Resurse Umane din 

cadrul Primăriei orașului Huedin. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9525/09.12.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru cultură, culte, învățământ, sănătate, familie, copii, tineret și sport la ședința din data de 

14.12.2020. 

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,  

depun prezentul 

                 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă transformarea unui post de medic specialist Medicină de laborator, în post de 

medic primar în specialitatea Medicina de laborator, post regăsit  la poziția  nr. 176 în Statul de Funcții, 

și scoaterea acestuia la concurs, începând cu data de 31.12.2020 la  Spitalul orașului Huedin. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarâri se încredințează Spitalul orașului Huedin. 

   

Nr.168/18.12.2020 

       Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:                 15 

       Votat pentru:    15 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                                Cozea Dan 


