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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. január 31.-i 

9. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek a kinevezésére vonatkozóan, a Marosvásárhely-i 

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Vezetőtanácsába 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Maros Megyei Tanács Elnökének a 1871/25.01.2019. sz. indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak az 1878/25.01.2019. sz.  szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak az 

1892/25.01.2019. sz.   jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügy területének a reformjára 

vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 187. cikkely (3) bekezdés b) betű és (5) bekezdés rendelkezései 

szerint, 

Az utólag kiegészített, az Egészségügyi Miniszter 199/2014. sz. Rendeletével jóváhagyott, a 

Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a szervezési és működési szabályzatának 

a 10. cikkely előírásai szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés f) betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

határoz: 

1. cikkely Kinevezi Szász József Attila Urat, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórháznak a Vezetőtanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselői minőségébe, mint jogosult 

tagot. 

2. cikkely Kinevezi Alexandru Strat Urat, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórháznak a Vezetőtanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselői minőségébe, mint póttagot. 

3. cikkely A jelen okirat keltezésével, semmissé nyilvánítja, az utólag módosított, a 

Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Vezetőtanácsába, a Maros Megyei 

Tanácsnak a képviselőinek a kinevezésére vonatkozó 2014. április 16.-i 71. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatot. 

4. cikkely A jelen határozatot közlik: a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak, a 

Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának 

a Humánerőforrás Szolgálatának  és az 1. és 2. cikkelyben megnevezett személyeknek, akik 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

   

1871/25.01.2019. sz. 

II.22 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek a kinevezésére vonatkozóan, a Marosvásárhely-i 

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Vezetőtanácsába 

 

Az utólag kiegészített, az Egészségügyi Miniszter 199/2014. sz. Rendeletével jóváhagyott, a 

Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a szervezési és működési szabályzatának 

a 9. cikkely előírásai szerint, a kórháznak a vezetését, az igazgató tanács, az ügykezelő és az 

irányító bizottság biztosítja. 

A fennebb említett Jogszabály 10. cikkely szerint, a kórházi egységnek a Vezetőtanácsa a 

következő tagokból tevődik össze: 3 képviselő az Egészségügyi Minisztériumból, 1 képviselő a 

Maros Megyei Tanács részéről, 1 képviselő a Marosvásárhely-i Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

részéről, 1 képviselő a Román Orvosi Kamara részéről, meghívott státusszal és 1 képviselő a 

Romániai Általános Orvosi Asszisztensek, Szülésznők és Orvosi Asszisztensek Kamarájának 

részéről, meghívott státusszal. 

Hasonlóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 95/2006. sz. az egészségügy 

területének a reformjára vonatkozó törvény 187. cikkely (3) bekezdés ”b” betű és (5) bekezdés 

rendelkezéseivel szabályozva van, a megyei közhatóságnak a kötelessége, a Vezetőtanács keretébe, 

egy tagnak és egy póttagnak a kinevezésére vonatkozóan. 

Figyelembe véve a fennebbieket, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi 

közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű és 97. cikkely 

előírásainak alapján, javasoljuk jóváhagyásra, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórháznak a Vezetőtanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek a kinevezésére 

vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

   

 

 

1878/25.01.2019. sz.  

II.22 akta 

 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek a kinevezésére vonatkozóan, a Marosvásárhely-i 

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Vezetőtanácsába 

 

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház, az Egészségügyi Minisztériumnak 

alárendelt kórházi egység, amely a feladatkörének a gyakorlásának érdekébe, együttműködik a 

Maros Megyei Egészségbiztosítási pénztárral és más biztosítási rendszerekkel, más 

egészségbiztosítási pénztárakkal, a helyi közigazgatás szerveivel, a Maros Megyei 

Közegészségügyi Igazgatósággal és más a lakosság egészségének a védelmezésébe érdekelt 

intézményekkel. 

Az utólag kiegészített, az Egészségügyi Miniszter 199/2014. sz. Rendeletével jóváhagyott, a 

Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a szervezési és működési szabályzatának 

a 9. cikkely előírásai szerint, a kórháznak a vezetését, az igazgató tanács, az ügykezelő és az 

irányító bizottság biztosítja. 

A fennebb említett Jogszabály 10. cikkely szerint, „a kórházi egységnek a Vezetőtanácsa a jogi 

előírásoknak megfelelően működnek és a következő tagokból tevődik össze: 3 képviselő az 

Egészségügyi Minisztériumból, 1 képviselő a Maros Megyei Tanács részéről, 1 képviselő a 

Marosvásárhely-i Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem részéről, 1 képviselő a Román Orvosi 

Kamara részéről, meghívott státusszal és 1 képviselő a Romániai Általános Orvosi Asszisztensek, 

Szülésznők és Orvosi Asszisztensek Kamarájának részéről, meghívott státusszal”. Hasonlóan, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 95/2006. sz. az egészségügy területének a 

reformjára vonatkozó törvény 187. cikkely (3) bekezdés ”b” betű és (5) bekezdés rendelkezései 

szerint, a megyei közhatóságnak a kötelessége, a Vezetőtanács keretébe, egy tagnak és egy 

póttagnak a kinevezése. 

Alkalmazva az előbb említett jogi előírásokat, az utólag módosított 71/16.04.2014. sz. Határozattal, 

kinevezték a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőit a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei 

Klinikai Kórháznak Vezetőtanácsába. Ez a határozat még volt módosítva, a címzetes tagra 

vonatkozóan, az utolsó közigazgatási okirat az, amely Brânduşa Ruxandra Căpâlnă kinevezésére 

vonatkozik, címzetes tag minőségbe. 

Mivel, úgy Brânduşa Ruxandra Căpâlnă – címzetes tag, mint Dorin Constantin Dorobanţu – póttag, 

felmondtak a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak Vezetőtanácsából, szükség 

van egy új címzetes tagnak, valamint egy póttagnak a kinevezésére ebbe a vezető szervébe a 

kórháznak. 
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Figyelembe véve a fennebb kijelentett szempontokat és tekintettel a Maros Megyei Tanácsnak a 

képviselőinek, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Vezetőtanácsába, való 

kinevezésére vonatkozó 1871/25.01.2019. sz. indokolást, úgy ítéljük, hogy teljesülnek a törvényes 

feltételek, ahhoz, hogy alávessék jóváhagyásra ezt a határozattervezetet. 

 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ, 

Elena Popa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető / 2.ex. 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 1892/25.01.2019. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JELENTÉS 

A Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórháznak a Vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 1871/25.01.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak az 1878/25.01.2019. sz.  

szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő iratoknak a tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak a 

jóváhagyására vonatkoznak, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 

egészségügy területének a reformjára vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 187. cikkely (1), (3), (5) és 

(8) bekezdés, az utólag módosított és kiegészített, az Egészségügyi Miniszter 199/2014. sz. 

Rendeletével jóváhagyott, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház szervezési és 

működési szabályzatának a 10. cikkely, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „f” betű és 97. 

cikkely, valamint az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a jogszabályoknak, a 

kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelyeinek, alátámasztva a 30. cikkely előírásai. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügy területének a reformjára 

vonatkozó 95/2006. sz. Törvény 187. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, egy közkórház 

keretében, egy vezetőtanács működik, amely 5-8 tagból áll, a szerepe a kórháznak a főbb stratégiai, 

szervezési és működési problémáinak a megvitatása.  

Ugyanazon törvény 187. cikkely (3) bekezdés „b” betű előírja, hogy az Egészségügyi Minisztérium 

rendszerének a közkórházainak, a (2) bekezdés által előírtak kivételével, a vezetőtanács tagjai 

között részt vesz a megyei tanácsnak vagy a helyi tanácsnak, illetve Bukarest Municípium 

Főtanácsának egy képviselője. 
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Ugyanakkor, ugyanannak a törvénynek az (5) bekezdés előírásai szerint, a (2), (3) és (4) 

bekezdésekben előírt intézmények kötelesek póttagokat is kinevezni a vezetőtanácsokba, a (8) 

bekezdés előírásai szerint pedig, a vezetőtanácsnak a tagjait az illető intézményeknek az 

adminisztratív okirataival nevezik ki. 

Az utólag módosított és kiegészített, az Egészségügyi Miniszter 199/2014. sz. Rendeletével 

jóváhagyott, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház szervezési és működési 

szabályzatának a 10. cikkely, meghatározza a vezetőtanácsnak az összetételét, amelyben, a többi tag 

mellett, részt vesz a Maros Megyei Tanácsnak egy képviselője is. 

A határozattervezethez mellékelt iratokból, kitűnik, hogy úgy a címzetes tag mint a póttag – akiket 

az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanácsnak a 71/16.07.2015. sz. Határozattal 

neveztek ki, felmondtak a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház Vezetőtanácsából, 

amely ok miatt, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselői minőségébe, szükség van egy címzetes 

tagnak, illetve póttagnak a kinevezésére, a kórháznak a vezetőszervének a keretébe. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai 

normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 81-82. cikkelyeinek, alátámasztva a 30. cikkely 

előírásainak a betartásával készítették el. 

Tekintettel a fennebb megállapítottakra, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 

a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásait 

alkalmazva, úgy értékeljük, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek, a Marosvásárhely-i 

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozó 

határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Catrinoi Ionuț /2 pld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas szolgálatvezető 
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