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

  H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea   modificarii art.3 din Hotararea Consiliului Local nr. 192/20.12.2018

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere adresa nr.5478/13.12.2018 a Spitalului Orașenesc Huedin, înregistrată în cadrul
Instituției sub nr.11060/13.12.2018,  Hotărârea nr.28 din 12.12.2018  a Consiliului de Administrație a
Spitalului Orașenesc Huedin, prin care solicita aprobarea transformarii postului de infirmier din cadrul
Secției pediatrie, post regăsit la poziția 98 în statul de Funcții, în post de asistent medical debutant și
scoaterea acestuia la concurs. Postul este cu normă  întreagă, pe perioadă  nedeterminată, aprobarea
transferarii d-nei Moldovan Viorica, având funcția de asistent medical principal cu1/2 normă  la Secția
Chirurgie Generală,poziția nr.47 din statul de funcții,și 1/2 normă  la Cabinetul de Ortopedie
Traumatologie  din cadrul Ambulatoriului,poziția nr.20 din Statul de Funcții,pe postul vacant de asistent
medical principal din cadrul secției Chirurgie Generală vacant,la poziția nr.45 în Statul de Funcții.Postul
este cu normă  întreagă  pe perioadă  nedeterminată  si aprobarea transferării doamnei Moldovan Viorica,
asistent medical principal la poziția 45 în statul de Funcții,Secția Chirurgie generală,postul de la poziția
nr.47 în Statul de Funcții și postul de la poziția 20 în Statul de Funcții, Cabinetul de Ortopedie
Traumatologie Ambulatoriu, se vor vacanta. De asemenea  se propune transformarea posturilor menționate
anterior,din post de asistent medical principal,în post de asistent medical debutant,ambele cu 1/2 normă și
scoaterea acestora la concurs, rerspectiv Hotararea Consiliului Local  nr. 192/20.12.2018.

Ținand seama de referartul nr. 217/07.01.2019 înaintat  de Potra Mihaela – Anca, având funcția
publică de inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații
cu Publicul din Primaria orașului Huedin, prin care propune aprobarea modificarii art.3 din Hotararea
Consiliului Local  nr 192/2018.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 228/07.01.2019 inaintat de primar si  avizat de comisia
pentru cultura, culte, invatamant, sanatate la sedinta din data de 08.01.2019.

  Luând în considerare prevederile art.4, alin.2 din Legea nr. 95/ 2006, art.2, alin.3 din Ordinul
954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 284/2007 privind aprobarea
metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelelor pentru ocuparea functiilor
specifice comitetului director din spitalele publice,  respectiv art. 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 art.3 din Hotararea Consiliului Local nr. 192/20.12.2018 avand

urmatorul conținut:

– Se aprobă  transformarea posturilor menționare la  art.2, din post de asistent medical principal,

în post de asistent medical debutant, ambele cu 1/2 normă și scoaterea acestora la concurs.

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

Nr.5/08.01.2019 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 12
Consilieri absenti:  3
Votat pentru: 12

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Ec. Valean Alexandru              Cozea Dan
LS………………………


