
privind desemnare
concurs/solutionare a

functiei vacante db

si

Avand in vedere
Moldoveanu Ioan - Alin
desemnarea reprezentantil
contestatiilor la concursu
medical, la Spitalul de Psit

Tinand seama de:
- raportul nr.29.

cadrul Primariei Municipk
- avizul comisiei d

Campina, respectiv Comis
servicii si comert, munca

- avizul Secretaru
nr.29.561/16 decembrie

-adresanr.9.714/26
la Primaria Municipiului

^

In conformitate cu p
- art.4, alin.(2) din

republicata, modificata si
- art.2, alin.(2) si al

privind aprobarea
concursurilor/examenelor
spitalele publice, modifica1

- art.6, alin.(3), art.3
tehnica legislativa pentru
completata;

- art.l29, alin.(14) d
cu modificarile si completE

^

In temeiul art.l96,
nr.57/3 iulie 2019 privir
ulterioare,

Consiliul local al

Art.l. - Aproba
examinare la concursul
medical, la Spitalul de PsiF

CONSILIUL LOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA -;

JUDETULPRAHOVA ^ /
J V ^

r l ,

HOTARARE
reprezentantilor Consiliului local in Comisiile de

contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea
Director medical, la SpitaIuI de Psihiatrie Voila

rqferatul de aprobare nr.29.489/16 decembrie 2020 al d-lui
- Primarul Municipiului Campina, prin care propune

0r Consiliului local in Comisiile de examinare/solutionare a
organizat pentru ocuparea functiei vacante de Director

iatrie Voila;

560/16 decembrie 2020, promovat de Directia juridica din
lui Campina;
j specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
ia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

ui Genearal al Municipiului Campina, inregistrat sub
2020;

noiembrie 2020 a Spitalului de Psihiatrie Voila, inregistrata
Campina sub nr.27579/26 noiembrie 2020;

"evederile:
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,

c|ompletata;
n.(3) din Anexa la Ordinul nr. 284 din 12 februarie 2007

Metodologiei-cadru de organizare $i desfa^urare a
pentru ocuparea funcJiilor specifice comitetului director din

si completat;
0, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de
elaborarea actelor normative, republicata, modificata si

in O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrative,
.rile ulterioare;
alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
d Codul administrativ, cu modificarile si completarile

Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

desemnarea reprezentantului Consiliului local in Comisia de
3rganizat pentru ocuparea functiei vacante de Director
iatrie Voila, in persoana d-lui Dumitrache Liviu.



Art.2. - Aproba
solutionare a contestatiilor
Director medical, la Spitahil

Art.3. -

desemnarea reprezentantului Consiliului local in Comisia de
la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de

de Psihiatrie Voila, in persoana d-nei Vane Viorica.
Prezenta hotarare se comunica:

- Institutiei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Prima^ului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;

Spitalului de Psihiatrie Voila;
- Persoanelor nominalizate in prezenta hotarare.

Pre$edinte de
Consilier,

Cretu Valenti

J

Campina, 23 decembr^e
Nr. 176

Contrasemneaza,
Secretar General,

MoIdovewnu Elena

2020


