
HOTĂRÂREA NR. 218

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sinaia în comisia de concurs şi cea de
soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat de Spitalul orăşenesc Sinaia pentru

ocuparea posturilor de director medical şi director financiar-contabil

Având în vedere:
- Expunerea de motive a iniţiatorului înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr.

31471/13.11.2018;
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget şi resurse umane din cadrul aparatului

de specialitate al primarului orasului Sinaia, înregistrat la nr.31475/13.11.2018;
- Adresa Spitalului Orasenesc Sinaia nr.1 0923/07.11.2018, înregistrată la Primaria Sinaia

subnr.31191/09.11.2018 ;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
Ţinând cont de prevederile art.2 alin.(3) din Ordinul M.S.P. nr.284/2007, cu modificările şi

completarile ulterioare, privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele
publice;

În temeiul art.36, alin.(2) litera a) şi litera d), alin.(6) litera a) pct.3, coroborat cu art. 45
alin.(l) şi art.115 alin.(l) litera b) din Legea nr.2151200 1 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOT Ă R ĂŞ TE:

Art.l. - Aprobă numirea reprezentanţilor Consiliuluiu Local al oraşului Sinaia în comisia de
concurs precum şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea posturilor de director
medical şi director financiar-contabil în cadrul Spitalului orăşenesc Sinaia organizat în data de 03
decembrie 2018 , astfel :
Membrii în comisia de concurs:

1. Anca - Mariana Hogea
2. Gheorghe Vasile

Membrii în comisia de soluţionare a contestaţiilor:
1. Costin Dumitrache
2. Călin Miloş

Art.2. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de persoanele menţionate la art.1
şi Spitalul orăşenesc Sinaia.

l ex. Prefect
1 ex. Primar
l ex. Spitalului orăşenesc Sinaia
l ex. Membrilor comisiilor
l ex. Se va afisa pe site-ul propriu

Sinaia, 22 noiembrie 2018
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