
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.______din _________/2021 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de 
concurs/examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor  pentru ocuparea 

funcţiei de director financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu 

  CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA; 
       Având în vedere referatul de aprobare nr. 19263/02.11.2021 la proiectul de 

hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu; 
Văzând adresa Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu nr. 7017/18.10.2021, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr. 18118/18.10.2021; 
       Având în vedere prevederile art.1 şi art.2 alin.1 şi alin.3 la anexa nr. 1 din Ordinul 

Ministrului Sănătăţii nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.1 lit.a și d, alin.5 lit.c și ale art.191 alin.1 lit.a 
coroborat cu cele ale art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

     Art.1 – Se desemnează domnul/a ___________  reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director 
financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu. 

Art.2 – Se desemnează domnul/a ___________  reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar-contabil la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu. 

 Art.3 – (1) Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului - Județul 
Hunedoara, Compartimentului Managementul Unităților de Asistență Medicală, Sanatoriului 
de Pneumoftiziologie Geoagiu, persoanelor desemnate la art.1 și art.2 şi va fi transmisă 
celor interesați prin grija Serviciului administraţie publică locală și relaţii publice 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: 
 Nistor  Laurențiu  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Dan  Daniel 
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