
R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   NR. 116/2015
privind aprobarea unui nou Regulament de organizare şi

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager

persoană fizică din Spitalul  Municipal Brad

Consiliul Local al Municipiului  Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 5/21645/13.08.2015 şi

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 5/21644/13.08.2015 a Primarului Municipiului Brad prin
care se propune aprobarea unui nou Regulament de organizare şi  desfăşurare a concursului
pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din Spitalul Municipal Brad;

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 6/21.647191.08.2015, respectiv
al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Brad, respectiv: raportul nr. 17/21650/23.09.2015 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice,
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement şi  raportul nr. 18/21651/21.09.2015
al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul nr. 1.082/2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager
persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii,  ale Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. IV
alin. 2 din O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
sănătăţii în vederea descentralizării, ale H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii
managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat
faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine
managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria
Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă
managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria
Municipiului Bucureşti precum şi ale O.U.G. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 2 lit. d,  art. 36 alin. 6 lit. a  pct. 3, art. 45 alin. 1 şi ale
art. 115 litera b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,

H O T Ă R Ă Ş T E :



Art. 1. - Se aprobă noul Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
ocuparea funcţiei de manager  persoană fizică din Spitalul  Municipal Brad, conform Anexei  nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Se aprobă Fişa interviului de selecţie, conform Anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Spitalul Municipal
Brad şi Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Brad.

Art. 4. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Spitalului Municipal Brad;
- Compartimentului Resurse Umane.

Brad, 24.09.2015

Contrasemnează
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                SECRETAR

Bogdan - Mihai  Ştefan Carmen-Irina Bora

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 17 voturi „pentru”


