
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind validarea rezultatelor concursurilor/examenelor organizate în vederea

ocupării  funcţiilor vacante de şef secţie la Secţia Obstetrică-Ginecologie, şef secţie
la Secţia Ortopedie-Traumatologie şi şef secţie la Secţia Neurologie, din cadrul

Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva

                        CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
              Având în vedere expunerea de motive nr. 4482/21.03.2019 la proiectul de
hotărâre  inițiat  de  președintele  Consiliului  Județean Hunedoara,  domnul  Bobora  Mircea
Flaviu;

Văzând adresa Spitalului  Judeţean de Urgenţă Deva nr.  7192/21.03.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 4460/21.03.2019;
           Având  în  vedere  prevederile  art.  9  din  Normele  privind  organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau
şef de serviciu din unităţile sanitare aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1406/2006
, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.185 alin.1 şi alin.5 şi la Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul dispozițiilor art.91 alin. 1 lit. a, alin.5 lit. a pct. 3, art.97 alin. 1, 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 validează rezultatul examenului organizat pentru ocuparea funcției
vacante de șef secţie la  Secția Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Deva, astfel cum este menţionat în Procesul-verbal nr.6870/18.03.2019, întocmit
de comisia de concurs.

          Art.2 Se validează rezultatul examenului organizat pentru ocuparea funcției
vacante de șef secţie la  Secția Ortopedie-Traumatologie din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Deva, astfel cum este menţionat în Procesul-verbal nr.6759/15.03.2019, întocmit
de comisia de concurs.

          Art.3 Se validează rezultatul examenului organizat pentru ocuparea funcției
vacante de șef secţie la  Secția Neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva,
astfel cum este menţionat în Procesul-verbal nr.7035/19.03.2019, întocmit de comisia de
concurs.    

         
         



           Art.4 –  (1)  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către 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:
                Bobora Mircea Flaviu                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                                                            Dan Daniel

Deva, la_______/2019                                                    


