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PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.___ 

din 17 decembrie 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.24.314/11.12.2015 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, 

Cu respectarea prevederilor Ordinul ministrului sănătăţii nr.1082/2010 de aprobare a 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager 

persoană fizică din spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, 

Potrivit prevederilor art.5, alin.(4) din regulamentele de organizare şi desfăşurare a 

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

Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, aprobate prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.353/09.11.2015, cu modificările ulterioare,  

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.1 Se numeşte comisia 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, după cum urmează: 

1. _____________________ reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş; 

2. _____________________ reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş; 

3. _____________________ reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş; 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Consiliilor de administraţie ale Spitalului Clinic Judeţean 

Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni şi persoanelor nominalizate 

la art.1, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

Ciprian Dobre                                      SECRETAR

                                       Paul Cosma 
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Nr. 24314/11.12.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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 

 

În conformitate cu prevederile art.179, alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare „Consiliul de administraţie 

organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului, 

respectiv a unei persoane juridice care să asigure managementul unităţii sanitare, potrivit 

normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau, după caz, prin ordin al 

ministrului din ministerele cu reţea sanitară proprie şi, respectiv, prin act administrativ 

al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului 

Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, prin hotărârea senatului universităţii 

de medicină şi farmacie, după caz.” 

În conformitate cu dispoziţiile legale anterior amintite, prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Mureş nr.353/09.11.2015, cu modificările ulterioare, au fost aprobate 

regulamentele de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei de manager 

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

Marinescu” Târnăveni. 

Aceste regulamente au fost aprobate având în vedere Ordinul ministrului sănătăţii 

nr.1082/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului 

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

Ministerului Sănătăţii. 

Potrivit prevederilor art.6, alin.(2) din actul normativ anterior amintit, „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.” 

Potrivit art.6, alin.(4) din regulamentele aprobate prin anexele 1 şi 2 la Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.353/09.11.2015 „Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor se numeşte prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş,  având următoarea  

componenţă de reprezentare: 

a) 1 reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Mureş; 

b) 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Mureş.” 

Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor cei 

care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor. 
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Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobate proiectul de hotarâre 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 
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