
CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului

Comisiile de examinare/contestatie la concursuI organizat
pentru ocuparea unor functii vacante de medic Sef,

la Spitalul de Psihiatrie Voila

Avand in vedere referatul de aprobare nr.l.642/27 ianuarie 2020 al d-lui
ing.Tiseanu Horia Laurentiu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Comisiile de examinare/contestatie
la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor vacante de medic Sef, la
Spitalul de Psihiatrie Voila;

Tinand seama de: ^
- raportul nr.l.643/27 ianuarie 2020, promovat de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.l.644/
27 ianuarie 2020;

- adresa nr.486/20 ianuarie 2020 a Spitalului de Psihiatrie Voila, inregistrata
la Primaria Municipiului Campina sub nr.ll36/20 ianuarie 2020;

In conformitate cu prevederile:
- art.4, alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,

republicata, modificata si completata;
- art.l8, alin.(2) din Anexa la Ordinul nr.l.406/2006 pentru aprobarea

Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea runc^iei
de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice,
modificat si completat;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(14) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.

nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba desemnarea reprezentantului Consiliului local in Comisia de
examinare la concursul organizat pentru ocuparea functiilor vacante de medic Sef
Sectia I-a Psihiatrie Acuti, medic $ef Sectia a IV-a - Psihiatrie Acuti, medic Sef
Sectia a V-a - Psihiatrie Acuti, medic $ef Sectia a VI-a - Psihiatrie Acuti, la Spitalul
de Psihiatrie Voila, in persoana d-lui Cercel Lucian - Adrian.



Art.2. - Aproba desemnarea reprezentantului Consiliului local in Comisia de
contestatie la concursul organizat pentru ocuparea functiilor vacante de medic $ef
Sectia I-a Psihiatrie Acuti, medic $ef Sectia a IV-a - Psihiatrie Acuti, medic Sef
Sectia a V-a - Psihiatrie Acuti, medic $ef Sectia a VI-a - Psihiatrie Acuti, la Spitalul
de Psihiatrie Voila, in persoana d-nei Clinciu Monica - Iozefma.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Directieijuridice;
- Spitalului de Psihiatrie Voila;
- Persoanelor nominalizate in prezenta hotarare.

Pre$edinte de $edin^a,
Consilier.

dl.Duran Andrei

Contrasemneaza,
Secretar General,

jr.Mokfoveanu Elena
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