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68. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház Vezetőtanácsába, a Maros Megyei 

Tanácsnak egy képviselőjének, a póttagjának a kinevezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10352/16.04.2021. sz. Indokolását, a Humánerőforrás 

szolgálat 10457/16.04.2021. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 10493/16.04.2021. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház, 10227/2021. sz. kérését, 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügyi reformra 

vonatkozó 95/2006. sz. Törvény, 187. cikkely (1) bekezdés, (3) bekezdés „b” betű, (5) bekezdés és 

(8) bekezdés előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés ”f” betű, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Pogăcean Constantin urat kinevezi, mint a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórház Vezetőtanácsában, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, a póttagját. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik: a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak, a 

Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak, a Maros Megyei Tanácsnak a Humánerőforrás 

szolgálatának, valamint az 1. cikkelyben megnevezett személynek. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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10364/16.04.2021. sz.  

IX.B.1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház Vezetőtanácsába, a Maros Megyei 

Tanácsnak egy képviselőjének, a póttagjának a kinevezésére vonatkozóan 

 

Az utólag módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az egészségügyi reformra vonatkozó 

95/2006. sz. Törvény 187. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, „Az állami kórházak keretében egy 

5-8 tagból álló vezetőtanács működik, amelynek a szerepe a főbb stratégiai, szervezési és működési 

problémák megvitatása.” 

A 95/2006. sz. Törvény 187. cikkely (3) bekezdés előírásai szerint, az Egészségügyi Minisztérium 

hálózatának az állami kórházaiban, a vezetőtanácsnak az egyik tagja, a megyei tanács által 

kinevezett képviselő. 

Ugyanakkor, az ugyanazon jogszabály 187. cikkely (5) bekezdés előírásai szerint, a (2)-(4) 

bekezdések által előírt intézmények kötelesek, hogy kinevezzenek egy póttagot a vezetőtanácsba, a 

(8) bekezdés előírásai szerint pedig, a vezetőtanács tagokat az illető intézménynek az adminisztratív 

okiratával nevezik ki. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 9/31.01.2019. sz. Határozatával, kinevezték a Maros Megyei Tanács 

képviselőit, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház Vezetőtanácsába – Szász 

József Attila urat mint tagot és Strat Alexandru urat mint póttagot. 

Mivel, Strat Alexandru úr – póttag, felmondott ebből a tisztségből, a kórház vezetősége, a 

10227/09.04.2021. sz. átirattal, kéri egy új póttagnak a kinevezését ebbe a szervbe. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Marosvásárhely-i 

Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház Vezetőtanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak egy 

képviselőjének, a póttagjának a kinevezésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	Hot 068_2021_HU
	Hot 068 ref apr_HU

