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HOTĂRÂREA NR. 29 

din 25 februarie 2016 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/17.12.2015 
privind numirea comisiei de soluţionare  a contestaţiilor la concursurile de  

ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică pentru Spitalul Clinic  
Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Având în vedere expunerea de motive nr.3049/18.02.2016 pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.168/17.12.2015 privind numirea comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor la concursurile de  ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică pentru 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 

precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1082/2010 de aprobare a 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

manager-persoană fizică la spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, 

Luând în considerare Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

nr.23/28.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică pentru Spitalul Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni,  

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1, lit. d) şi art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/14.12.2015 privind constituirea 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile de ocupare a funcţiei de 

manager – persoană fizică pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, se completează, după cum urmează: 

1. După art.1 se introduce art.1^1 cu următorul conţinut: 

„ Art. 1^1 Comisiile de soluţionare a contestaţiilor, constituite conform dispoziţiilor 

art.1 din prezenta hotărâre, vor soluţiona contestaţiile depuse la toate procedurile 

derulate pe parcursul anului 2016.” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Consiliilor de administraţie ale Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, precum şi 

membrilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor. 

 

PREŞEDINTE                                                        Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                  SECRETAR

                         Paul Cosma 
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Nr. 3049/18.02.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/17.12.2015 

privind numirea comisiei de soluţionare  a contestaţiilor la concursurile de  

ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică pentru Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.168/17.12.2015 au fost numite comisiile de 

soluţionare a contestaţiilor la concursurile de  ocupare a funcţiilor de manager – persoană 

fizică pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni. 

Întrucât la procedura de ocupare a fucţiei de manager – persoană fizică al Spitalului 

Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni nu au existat dosare de candidatură 

depuse, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.23/28.01.2016 s-a 

aprobat un nou Regulamentul de ocupare a acestei funcţii, cu un calendar de derulare a 

procedurii, care se finalizează, prin afişarea rezultatelor finale la data de 25.03.2016. 

Pentru situaţia în care vor exista contestaţii la această procedură, precum şi pentru a 

acoperii alte situaţii ipotetice care ar presupune reluarea procedurilor de ocupare a 

funcţiilor de manager la ambele unităţi sanitare publice, se propune completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.168/17.12.2015. 

În acest sens, comisiile constituite la art.1 din actul administrativ anterior amintit vor 

funcţiona pentru toate procedurile derulate în scopul ocupării funcţiilor de manager-

persoană fizică al celor două unităţi sanitare publice. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobate proiectul de hotarâre pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/17.12.2016 privind numirea 

comisiei de soluţionare  a contestaţiilor la concursurile de  ocupare a funcţiei de manager – 

persoană fizică pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 
Întocmit: Şef serviciu 

Elena Popa/2.ex. 
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