
 ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 42
din 29 mai 2014

privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la
concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică,

la Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29
mai 2014;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la

nr. 9516/ 2014;
-Raportul  Compartimentului  resurse  umane  şi  managementul  calităţii,  înregistrat  la  nr.

9517/2014;
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-Adresa Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.830/13.05.2014;
-Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 64/2010 privind

aprobarea  transferului  către  Consiliul  local  al  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc  a
managementului asistenţei medicale a Spitalului de Psihiatrie  Câmpulung Moldovenesc;

-  Prevederile  art.6  alin.(2)  din  Regulamentul  de  organizare  şi  desfăşurare  a  concursului
pentru ocuparea funcţiei de manager,  persoană  fizică  din spitalele  publice din reţeaua proprie a
Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1082/2010 ; 

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Se numeşte Comisia de  soluţionare a  contestaţiilor la concursul  pentru ocuparea
funcţiei  de  manager,  persoană  fizică,  la  Spitalul  de  Psihiatrie  Câmpulung  Moldovenesc,  în
următoarea componenţă:
-Sădeanu Florin,  membru în  Consiliul  de administraţie  al  Spitalului  de Psihiatrie
Câmpulung Moldovenesc

- preşedinte

-Platon  Leila,  membru  în  Consiliul  de  administraţie  al  Spitalului  de  Psihiatrie
Câmpulung Moldovenesc

- membru

-Pădure  Ana  Narcisa  ,  membru  în  Consiliul  de  administraţie  al  Spitalului  de
Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc 

- membru

-Cozma Mărioara, membru în Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie
Câmpulung Moldovenesc

- secretar

Art.2  .-Consiliul  de  administraţie  al  Spitalului  de  Psihiatrie  Câmpulung  Moldovenesc  şi
Compartimentul resurse umane şi managementul calităţii din aparatul de specialitate al primarului
municipiului Câmpulung Moldovenesc, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,

Macovei Virgil

Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrilă


