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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTARAREA NR.65 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în 

Comisia de concurs şi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea 

postului specific comitetului director de director medical la Spitalul Municipal 

“Dimitrie Castroian” Huşi   

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Huşi, judeţul Vaslui. 

  

           Având în vedere expunerea de motive privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local al Municipiului Huşi în Comisia de concurs şi în Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului specific comitetului director 

de director medical la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi;Adresa 

Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Huşi nr.10307 din 27.09.2016, 

înregistrată la Primăria Municipiului Huşi la nr. 21882 din 30.09.2016; 

        În conformitate cu prevederile art.181 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2 

din OMS nr.284/12.02.2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 

comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale art.36 alin.(2) litera d) şi alin.(6) litera a) pct.3 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Huşi în 

Comisia de concurs şi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituite pentru 
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ocuparea postului specific comitetului director de director medical la Spitalul 

Municipal ”Dimitrie Castroian” Huşi, după cum urmează: 

 Comisia de concurs: domnul Dumitrel Georgel – consilier local; 

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor: domnul Bobârnat Radu – consilier 

local. 

 

       Art.2. Orice alte prevederi contrare, se abroga. 

 

        Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezenţei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi şi managerul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi. 

 

 

                                                                          HUSI, 14 octombrie 2016 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                  Contrasemnează, 

     Nicoleta Rotariu                                          Secretarul municipiului Huși  

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


