
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 59/2021 

privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de  director financiar – contabil şi director medical, din cadrul 
comitetului director al spitalului orăşenesc Haţeg şi desemnarea reprezentanţilor 

autorităţii publice locale, care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv 
comisia de soluţionare a contestaţiilor 

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 27 

aprilie 2021; 
Examinând proiectul de hotărâre nr. 50/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  

referatul de aprobare al acestuia nr. 5804 din 18.03.2020, prin care se propune aprobarea 
metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de  director 
financiar – contabil şi director medical, din cadrul comitetului director al spitalului orăşenesc 
Haţeg şi desemnarea reprezentanţilor autorităţii publice locale, care să facă parte din comisia 
de concurs/examen, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, în scopul respectării 
prevederilor legale şi a creerii condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii unităţii sanitare. 
 Având în vedere: 
a)adresa Spitalului orăşenesc Haţeg nr. 2110 din 10.03.2021, înregistrată la Primăria Oraşului 
Haţeg sub nr. 5407 din 15.03.2021. 
b)hotărârea Consiliului Local al oraşului Haţeg,nr.82/2010 privind aprobarea  transferului 
managementului asistenţei medicale al Spitalului orăşenesc Haţeg, judeţul  Hunedoara, de la 
Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al oraşului Haţeg; 
c)raportul întocmit în comun de serviciul juridic şi compartimentul resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8519  din 20.04.2021; 
d)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr.  8944 din 27.04.2021; 
e) avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  
local, înregistrat sub nr. 8964 din 17.04.2021; 
f)avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 8982 
din 27.04.2021; 
g)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 8999 din 27.04.2021;   
          În conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) lit. b), art. 181 alin. (1)-(2), din Legea 
nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 
ansamblului de atributii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice catre 
autoritatile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008; ale Hotărârii Guvernului nr. 562/2009 
privind aprobarea strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, ale art. 2 din anexa la 
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 284/2007 privind metodologia cadru pentru organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011 pentru pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 



publice, cu modificările si cimpletarile ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;    
             În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139 alin. 
(1) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), 
alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
             Art. 1 Se aprobă metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiilor de  director financiar – contabil şi director medical, din cadrul comitetului 
director al spitalului orăşenesc Haţeg, conform anexei la prezenta hotărâre, ce face parte 
integrantă din aceasta. 
 Art. 2 Se desemnează doamna Badea Mihaela, director economic în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului orasului Hateg, ca reprezentant al autorităţii administraţiei 
publice locale, cu reţea sanitară proprie, care să facă parte din comisia de concurs/examen, 
pentru ocuparea funcţiilor de  director financiar – contabil şi director medical. 
 Art. 3 Se desemnează doamna Pasconi Burz Elena, sef serviciu juridic în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orasului Hateg, ca reprezentant al autorităţii 
administraţiei publice locale, cu reţea sanitară proprie, care să facă parte din comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea funcţiilor de  director financiar – contabil şi 
director medical. 
 Art. 4  Se acordă avizul pentru constituirea prin act administrativ al managerului 
Spitalului Orăşenesc Haţeg a comisiilor de concurs/examen, respectiv de soluţionare a 
contestaţiilor pentru organizarea concursului/examenului, pentru ocuparea funcţiilor de  
director financiar – contabil şi director medical, în condiţiile legii şi a prezentului act 
administrativ. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza managerul 
Spitalului Orăşenesc Haţeg. 

Art. 6 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se abrogă 
Hotărârea Consiliului Local  Hateg  nr. 36/2020 privind desemnarea reprezentanţilor 
consiliului local, care să facă parte din comisia de concurs/examen, respectiv comisia de 
soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea postului de director financiar-contabil al 
Spitalului Orăşenesc Haţeg 

Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
          Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului 
Judeţului Hunedoara, Primarului orasului Hateg, Spitalului Orasenesc Hateg, 
Compartimentului informatizare, Serviciului juridic, Compartimentelor administratie publică 
locală si resurse umane şi prin intermediul acestuia tuturor persoanelor interesate.  
 
 
Haţeg,   la  27 aprilie 2021  
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
BURCIN CIPRIAN - COSMIN      
 
 
 

                                 Nr. de consilieri prezenţi :   16  din totalul de 17,  aflati in functie 
Cvorum  necesar  pentru  adoptare:  majoritate absolută, art. 5 lit.cc)  –  9  voturi 
Art. 2 şi 3 adoptate   prin   vot  secret, rezultatul fiind consemnat în proces verbal 

Art. 1, art. 4-8 adoptate    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru                -       16                    

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      0     

                   


