
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  scoaterii la concurs a unui post de asistent farmacie,  în cadrul Farmaciei 

Spitalului orășenesc Huedin 

 

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

57/2019. 

Avand in vedere adresa nr. 6486/20.11.2019 înregistrată sub nr.10418/22.11.2019, a Spitalului 

Orășenesc Huedin,  Hotărârea Comitetului Director nr. 33/25.10.2019 respectiv Hotărârea nr. 

29/09.10.2019 ale Comiterului Director a Spitalului Orășenec Huedin, prin care solicită aprobarea 

scoaterii la concurs a unui post de  asistent farmacie la Spitalul orasenesc Huedin. 

 Ținând seama de referatul nr. 10420/22.11.2019 înaintat de Compartimentul Resurse Umane din 

cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 10442/25.11.2019 înaintat de primar și avizat  de 

comisia de cultura, culte, invatamant, sanatate la ședinta din data de 25.11.2019. 

Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din H.G nr. 57/2015 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 din Legea nr. 95/2006  

privind reforma în domeniul sănătăţii republicata, 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, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice si a OUG.90/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul M.S nr.  916/2006, 

1500/2009, 1224/2010, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 

OUG 90/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, 

Conform prevederilor 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 asistent farmacie în cadrul Farmaciei 

Spitalului orășenesc Huedin (postul este cu normă întreagă pe perioada determinată), temporar  vacant  

prin concediu medical  - sarcina și lăuzie al titularei postului  de la data de 10.09.2019, post regăsit la 

pozitia nr. 164 în Statul de Funcții.  

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

Huedin. 

Nr.169/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 

LS……………………… 


