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AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia de 

concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de 

 director medical, funcție specifică comitetului director, 
la Spitalul Municipal Câmpina 

 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.27.121/19 noiembrie 2019 al d-lui 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu – Primarul Municipiului Câmpina, prin care propune 
desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia de concurs/examen, 
respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul 
organizat în vederea ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică 
comitetului director, la Spitalul Municipal Câmpina; 

Ținând seama de: 
 - raportul nr.27.397/21 noiembrie 2019, promovat de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 - raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului 
Câmpina, respectiv Comisia administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, 
servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, ș.a.m.d.; 
 - avizul secretarului Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.27.524/          
22 noiembrie 2019; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.2, alin.(3), raportat la alin.(2) din Anexa la Ordinul nr.284/2007 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/ 
examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat și completat; 

În raport de prevederile: 
- art.4, alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, modificată și completată; 
- art.2, alin.(2) din O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, modificată și completată; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art.1.(1) - Aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia 

de concurs/examen pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării 



funcției vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la 
Spitalul Municipal Câmpina, după cum urmează: 

 - dl.(d-na) ________________; 
 - dl.(d-na) ________________.  
 (2) - Aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia 

de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea 
ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, 
la Spitalul Municipal Câmpina, după cum urmează: 

 - dl.(d-na) ________________; 
 - dl.(d-na) ________________.  
Art.2. -  Prezenta hotărâre se comunică: 
  - Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova; 
  - Primarului Municipiului Câmpina; 
  - Direcţiei economice; 
  - Direcției juridice; 
  - Spitalului Municipal Câmpina; 
  - Persoanelor nominalizate la art.1. 
  
 
 
 
 

        Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
               Consilier,                     Secretar,       
                                                          jr.Moldoveanu Elena 

 
 
 
 
 
 
 
 
Câmpina, 28 noiembrie 2019    
Nr. ____                                     
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      ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA  
MUNICIPIUL CAMPINA 
     P R I M A R 
Nr.27.121/19 noiembrie 2019 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local 

în Comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a 
contestațiilor pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției 

vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, 
la Spitalul Municipal Câmpina 

 
 Subsemnatul ing.Tiseanu Horia-Laurențiu, în calitate de Primar al 
Municipiului Câmpina, în conformitate cu prevederile art.136, alin.(1) și alin.(2) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ și art.6, alin.(3) și art.30, 
alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată, supun analizei și 
aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local în Comisia de concurs/examen, respectiv în 
comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul organizat în 
vederea ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică 
comitetului director, la Spitalul Municipal Câmpina. 

Promovarea proiectului de hotărâre are la bază adresa Spitalului Municipal 
Câmpina nr.16.981/11 noiembrie 2019, înregistrată la Primăria Municipiului 
Câmpina sub nr.26.551/13 noiembrie 2019, prin care solicită desemnarea 
reprezentanților autorității publice locale care are în subordine unitatea sanitară/ 
reprezentantul administrației publice locale, în Comisia de concurs/examen, 
respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul/examenul 
organizat în vederea ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică 
comitetului director. 

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(3), raportat la alin.(2) din Anexa la 
Ordinul nr.284/2007 privind aprobarea Metodologie-cadru de organizare și 
desfășurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, modificat și completat, coroborat cu 
dispozițiile art.4, alin.(2) din Legea nr.95/2006, din componența comisiei de  
concurs/ examen, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor fac parte:         
2 reprezentanți ai autorității publice locale care are în subordine unitatea sanitară și 
un reprezentant al administrației publice locale. 

În ceea ce privește competența desemnării celor 2 reprezentanți, la care am 
făcut referire mai sus, conform prevederilor legale invocate, precum și în raport de 
dispozițiile art.2, alin.(2) din O.U.G. nr.162/2008, competența aparține Consiliului 
local, sens în care s-a promovat prezentul proiect de hotărâre. 

Cadrul legal aplicabil: 
- prevederile art.2, alin.(3), raportat la alin.(2) din Anexa la Ordinul 

nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 
concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director 
din spitalele publice, modificat și completat; 



- prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, modificată și completată; 

- prevederile art.2, alin.(2) din O.U.G. nr.162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice 
către autorităţile administraţiei publice locale, modificată și completată; 
 - prevederile art.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, 
alin.(1) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

  
 

PRIMAR, 
ing.Tiseanu Horia Laurențiu 

 
 
 

 
edit.B.L.                                                                                                                
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S E C R E T A R 
Nr. 27.524/22 noiembrie 2019 
 
 
 
 
 

A V I Z 
 

Secretarul Municipiului Câmpina, Județul Prahova, abilitat de dispozițiile 
art.243, alin.(1), lit.“a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
analizând prin prisma actelor normative și administrative: 
 - referatul de aprobare nr.27.121/19 noiembrie 2019, formulat de ing.Tiseanu 
Horia – Laurenţiu – Primarul Municipiului Câmpina; 
 - raportul nr.27.397/21 noiembrie 2019, întocmit de Direcția juridică din 
cadrul Primăriei Municipiului Câmpina; 
 acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului 
de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia 
de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 
concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției vacante de director 
medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Câmpina, 
motivat de prevederile: 

- art.2, alin.(3), raportat la alin.(2) din Anexa la Ordinul nr.284/2007 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/ 
examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat și completat; 

- art.4, alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, modificată și completată; 

- art.2, alin.(2) din O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de 
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile 
administraţiei publice locale, modificată și completată; 

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(14) și art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(1) din 
O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 
  
                                                SECRETAR, 

jr.Elena Moldoveanu 
 
 
 
edit.B.L.                                                                                            
                                                  Cod FP-06-04, ver.1  
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