
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă,

practică sau clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize
Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

                        CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
              Având în vedere expunerea de motive nr. 4526/21.03.2019 la proiectul de
hotărâre  inițiat  de  președintele  Consiliului  Județean Hunedoara,  domnul  Bobora  Mircea
Flaviu;

Văzând adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Deva nr.  7193/21.03.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 4462/21.03.2019;
           Având în vedere prevederile art. 18 alin. 1 şi alin.2, art. 19 şi art. 20 la Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 1406/2006 privind organizarea concursului ori examenului pentru
ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare
cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 1295 din Legea nr. 287/2009 privind codul
civil cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul  dispozițiilor  art.91 alin.  1 lit.  a,  alin.5 lit.  a pct.  3,  art.97 alin.  1,
art.104 alin.1 lit.a şi lit.f și ale art. 115 alin. 1 lit. c din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

                   Art.1 – Se desemnează domnul/a ___________  membru titular, reprezentant
al Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică
sau clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize Medicale din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.

          Art.2  –  Se  desemnează  domnul/a  ___________   membru  supleant,
reprezentant  al  Consiliului  Judeţean Hunedoara  în  comisia  de  examinare  pentru  proba
scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize
Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.

          Art.3  –    Se împuterniceşte domnul Bobora Mircea Flaviu, preşedintele
Consiliului  Judeţean Hunedoara,  ca prin  dispoziţie  să aprobe componenţa comisiilor  de
examinare pentru ocuparea funcţiei de şef laborator la Laboratorul Analize Medicale din
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva.
               Art.4 –   (1)  Prezenta  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  persoanele
nominalizate la art.1 şi art.2 şi de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva  şi va fi comunicată



celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii  publice, ATOP din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

       (2)  Prezenta poate fi  contestată în termenul și  condițiile  Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

                   

  PREŞEDINTE,                                                                 AVIZAT:
                Mircea Flaviu Bobora                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                                             Dan Daniel

                    

Deva, la_______/2019              

                             


