
 

               R O M Â N I A                                                                   

     JUDEŢUL HUNEDOARA 

        MUNICIPIUL BRAD  

        CONSILIUL LOCAL 

            

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 31/2020 

privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Brad în 

comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de director medical, 

 funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Brad 

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 26/11629/19.02.2020 și 

REFERATUL DE APROBARE nr. 26/11628/19.02.2020 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Brad în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluționare a 

contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante de 

director medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul Municipal Brad; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

33/11711/21.02.2020, respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere raportul nr. 31/11799/24.02.2020 al comisiei de specialitate a 

Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv al comisiei pentru administrație 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor; 

   Ținând cont de adresa nr. 1075/19.02.2020 a Spitalului Municipal Brad, 

înregistrată la Primăria Municipiului Brad sub nr. 18075/19.02.2020; 

    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 3  din Anexa la Ordinul nr. 284/2007 

privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a 

concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director, cu 

modificările și completările ulterioare,  ale art. 4 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

ale art. 2, alin. 2 din O. U. G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin.2 lit. d,  alin. 7 lit. c  și  alin. 14, precum 

și ale  art. 139 alin. 1, art.140  și ale art. 196 alin. 1  lit. a din  O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum și  ale 

art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 



     Art. 1. (1) – Aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Brad în comisia de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției 

vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul 

Municipal Brad, după cum urmează: 

  a. -  domnul  consilier local, Manea Iosif; 

  b. -  domnul  consilier local,  Circo Ionel. 

                  (2) – Aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Brad în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea 

ocupării funcției vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la 

Spitalul Municipal Brad, după cum urmează: 

  a. - doamna consilier local, Miheț Ancuța Florentina; 

  b. - domnul consilier local,  Bârea Vasile. 

 Art. 2. – Se acordă avizul pentru constituirea, prin act administrativ al 

managerului Spitalului Municipal Brad,a comisiei de concurs, respectiv a comisiei de 

soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției 

vacante de director medical, funcție specifică comitetului director, la Spitalul 

Municipal Brad, în condițiile legii și a prezentului act administrativ. 

  Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc 

persoanele nominalizate la art.1, precum și managerul Spitalului Municipal 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 se comunică:  

   - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;  

   - Primarului Municipiului Brad;  

   - Spitalului Municipal Brad; 

   - persoanelor nominalizate la art. 1.  

 

 

 

 

Brad, 27.02.2020 

                                                                                               

 

 

                                     

                                      

                               Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR 

GENERAL  

                    Bogdan Sorin Ștefea                                           Carmen – Irina Bora 

 
 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis, art.1 adoptat prin vot secret 

număr voturi obținute: 17 voturi “pentru”                     


