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CONSIUUL LOCAL

HOTÁRÁREA

I

nr.3ol2oL4

priuirud, d.esemrtarea reprezerutanfilor Consiliului Local Gheorgheni tn comisia d,e
concurs, respectiu tn comisia de solulionare a contestafiilor pentru ocuparea
funcliei de director medical din cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
intrunit in qedinla ordinará' linutá la data de 20 februarie 2014,
avánd in vedere:
Adresa
nr.43o/I3.o2.2o14 a Spitalului Municipal Gheorgheni
ínregistratá la
Municipiul Gheorgheni cu nr.1252 I 14.O2.2OI4
Expunerea de motive nr. 1342/2OI4 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
raportul de specialitate nr.734312074 aJ Compartimentului resltrse umene din cadrul
r 1 aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni
H.C'L. nr,]11/2o1o, privind aprobarea preluárii maÍragementului asistenlei medícale al
Spitalului Municipal Gheorgheni de cátre Consiliul Local Gheorghení;
H.C,L. nr,20/2013, privind modiÍicarea qi completarea organigramei Ei a Statului de
func{ii al Spitalului Municipal Gheorgheni - modiÍicatá prin H.C.L. nr. 17I l2oI3;
rapoartele comisiilor
de specialitate constituite din cadrul Consiiiului
Local
Gheorgheni:
Administrarea patrimoniului, buget, finanle crearea surselor de uenituri proprii;
Juidica,
eticd, administralie publica locald, respectarea libertafilor ceta[enegti,
men{inerea ordinii publice gi aparare;
Sandtate, anlturd, protec[ie sociald", ctilte, rela{ii cu oragele tnfralite
Ín temeiul prevederilor:
Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sánátá!íi, cu modificárile Ei completárile
ulterioare;
a1in.(3) din
art'2,
Metodologia-cadru
de
organízare
a
9í desfáEurare
Concursurilor/examenelor pentru ocuparea func,tiilor speciÍice comitetului director din
spitalele publice
aprobat prin ordinul M.S.P. nr'284l2oo7, cu modificárile qi
completárile ulterioare
art.36, alin.(2),lit. c) 9i lit.d) 9i alin.(6),lit.a) pct.3 9i din Legea nr.2I5l2OO1, privind
administralia publicá localá, cu modiÍicárile 9i completárile ulterioare;
in temeiul prevederilor art.45 atin.(l) qí ale art.115, atin. (1) lit.b) din Legea nr,2l5/2ool,
privind administralia publicá localá, republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare,

HoTÁnÁ$TE:
Art.l - Se desernneazá dna. consilier local Simon Katalin Emese ca reprezentat al
Consiliului Local Gheorgheni ín comisia de concurs pentru ocuparea func{iei de director
medical din cadrui Spitalului Municipal Gheorgheni.
Att.2
Se desemneazá dl. consilier local Farkas Zoltdn-Béla Ca reprezentat al
Consiliului Local Gheorgheni ín comisia de solu{ionare a contestaliilor pentru ocuparea
funcliei de director medical din cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni.
Art.S _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului, judelul Harghita, qi se
comunicá: Primarului Municípiului Gheorgheni, managerului Spitalului Municipal Gheorgheni
gi persoanelor nomin alizate la art. I qi art.2.
Gheorghení,Ia 20 februarie 2oI4
PRE$EDINTELE

$EDINTEI

Bangd.sz Lehel

CONTRASEMNEAZA
RETARUL MUNICIPIULUI.
Naqu Istui.n

-Jfu,t

..//

