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H O T A R A R E 

privind  aprobarea   modificării  Organigramei şi Statului de  Funcţii al Spitalului Orăşenesc 
Huedin, prin transformare post de medic specialist medicină de laborator,  în medic primar medicină 
de laborator. 

 
 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară  din data de 25.03.2011. 

Având în vedere necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă  medicală prin prisma 
procesului de descentralizare şi accelerarea procesului de reformă în domeniul sanitar. 
 Ţinând seama de adresa nr. 1024/01.03.2011 a   Spitalului Orăşenesc Huedin, înregistrată la 
noi sub nr. 2465/2011, prin care solicită aprobarea   transformării  postului de medic specialist 
medicină de laborator din Statul de Funcţii, poziţia 182, în post de medic primar medicină de 
laborator,  în vederea publicării acestuia la concurs şi a Memorandumului MS - Cabinet Ministru nr. 
CSA 10306/29.09.2010, prin care s-a aprobat organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi 
vacante de personal de specialitate medico - sanitar, respectiv referatul nr. 2493/2011 înaintat de 
direcţia economică din cadrul Primăriei Huedin. 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 2495/2011 înaintat  de Primar şi avizat de Comisia 
de sănătate la şedinţa din data de 21.03.2011. 
 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 .2Legea 
nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii modificată prin O.U.G 48/2010 , art. 16, 18,alin.1, 
lit. b din  O.U.G 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, 1500/2009,1224/2010art. 36, alin. 2, lit.d,  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  A R A S T E 
 

Art.1. Se  aprobă  modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii al Spitalului Orăşenesc 
Huedin,  prin  transformarea  postului de medic specialist medicină de laborator  din Statul de Funcţii, 
poziţia 182, în post de medic primar medicină de laborator,  în vederea publicării acestuia la concurs. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează   Spitalul orăşenesc 
Huedin. 

 
 
 

Nr. 28/25.03.2011     Consilieri total:  15 
       Consilieri prezenţi: 13 
       Votat  pentru :  13 
        
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă, 
Giurgiu Marinela     Contrasemnează Secretar, 
        Cozea Dan 
 


