
 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 120 

din 7 august 2014 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager – 

persoană fizică, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.13.206 din 4.VIII.2014, la 

proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager 

– persoană fizică la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, 

Având în vedere adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă nr.15/30.07.2014, precum 

și avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Ordinul Ministrului Sănătăţii 

nr.1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din 

reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”d”, coroborat cu alin.(5), lit.”a”, pct.3, 

precum şi ale art.97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. D-na Elena Popa este desemnată, în calitate de reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş, în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de ocupare a 

funcţiei de manager – persoană fizică la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, 

organizat în intervalul 18 – 26 august 2014. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, 

Serviciului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi 

persoanei nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre                                            Contrasemnează 

                                                                                                      SECRETAR 

          Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp


 

 

Nr. 13.471/4.VIII.2014 

Dosar II.14 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager – 

persoană fizică, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş 

 

 

 

Prin Ordinul nr.199/24 februarie 2014, Ministrul Sănătăţii a aprobat Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Potrivit 

prevederilor art.9 din acest regulament conducerea spitalului este asigurată de: consiliul 

de administraţie, manager şi comitetul director. 

Conform prevederilor art.10 din Regulamentul mai sus amintit, „Consiliul de administraţie 

din spital funcţionează în conformitate cu prevederile legale şi este compus din următorii 

membri: 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 1 reprezentant al Consiliului Judeţean 

Mureş, 1 reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, 1 reprezentant 

al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat, şi 1 reprezentant al structurii 

teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 

România, cu statut de invitat”.  

În baza prevederilor art.6, alin.(2) din Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1082/2010 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului 

Sănătăţii „Comisia de soluţionare a contestaţiilor este numită de organul ierarhic superior 

spitalului. Componenţa comisiei va respecta aceeaşi proporţie de reprezentare cu 

componenţa reprezentării la constituirea consiliului de administraţie al spitalului.” 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, cu adresa nr.15/30.07.2014, solicită 

nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în comisia de soluţionare a 

contestaţiilor pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică al 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, ce se va derula în intervalul 18 – 26 

august 2014.  

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de soluţionare a 

contestaţiilor pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică, la 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. 

 

   PREŞEDINTE 

                            Ciprian Dobre 

 

 
Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/1.ex. 
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